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 ׳דראכעיתוחיי

 סנשא יסמוע*המח בישמו *ןא
 1׳ ו^עש ?ויעמש המדקא רזנוצו'יי ,

 "";ז י לב3תגכ תשוב ?ןיגבש ר״ל !האריו ?'״; _

 י םיידרח תמכל ית?עח ויכרדמו ^יתחשהה
 , י ־ " ־ ״״*״׳ ־יי•־ ״* ׳■ י *• > 1*״ ן י

 ־י־ ־#יודמכ ■ תנעג ודובפןתיב ותאב ית^טיאלפ
 ׳ יתיסח ובו יתחטב

 1:~~ ?איה©וימחרסיבד ההובג הדועו הבושה העור

 י .־דתוגיכ יגכיש ה תוחרוא ינתרש דזוילסו
 ינ־יו. החור יגמודק וי^י^דיי ^

 ן -^יגעלח ךמאגרפקל רכזרדסה ׳ןהה״מיג
 > יוה• , ׳ ןמ^ן אל יכ : : '

 דוק י תוגוזב לקלקתנו הקילד וכרק
 '^כג יי־לב פהוח ׳תוגועה בורמ

 * - דןו םירוהיל>?*! ******
 בב ׳ םימי טש ק וארה עורו־
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 " שארלכל אשנתמ םניתמהו
 ■*} ?■ 'י ך"" * * ■יי-״׳■׳ * *

 שבדק גהג!חיראםבוליחיפאגיכלעת ןןכת הייחתמו
 ג־־־וגעליש עגא ׳1ייכילב םיכר1? יבכו לכא ׳לייאה

 " ירילתשלשו םימי

 ׳ז־רצוע ןוכלעואכד םחדיב:'^^םצח^^עומ

 ןיפה היש^לעע ׳ל§ל# .^יי|¥ר??
 וי "י *־״־5■ יי! *■.. * * . ׳ ■ \ י * ■ *־

 •• "׳אצדכ
 ז־־ותיה רואלרחמשי ^ת*דמה ןבולמ רוא יקב

 וירוח התאלצנ הבהאכ הלמתו המ החרצאב
 ׳חת&ש השיעל וחכשי

 םישבו םישנא ׳סיכיגח ולבק חזיע ךעו זא׳
 ץתב ס יפתכב ןמזכ תורקל הלבמ סיבשו ם

 םיבולקל ןממ סי
 םיבוקעי ילפ אלו תינמי אל התא

 ־ םיכרה ךימחר לא ׳ םיהומכי
 "ספיה ךדל/יל

 םיבשוי סויהר^אב ׳ע*
 , •# ־י—י 1' # ־ סישלצתמתיה

 "תורזב



 ןשושב םירפס ומתחגו ׳הרזג הרמג הז םויב ןה
 םישח ׳הריכזמתירבהל ןורושיערז ־ הריבה ־

 " הרושבו בתנמ םיערה

 יבבו םועו םירוהיללורגץגי ־רפקבעמשגכ הזסעמ
 רפרההלילכאבתיבעתורמהחא^ •רפסמו

 - ־׳ -רפןימהמו םייקתת

 ? יבשק אלפ ינימי ןינ ׳הרזןל אירוגיסקןירהתרמ

 ץפ לגי ־ הדערב םוזחא תועלפו ךעס ׳ הךעתב
 ־ זררגעסה ןיפגגהג

 1ג-רתפיו וגגחי יפרוע ׳תוגמ^ירנכבהאעי האילפ

 *גרוגחתב העיריתובא ןבק ־תונושל םיעבשב
 'י 6 י*ו״י* *. * * י — ; .

 :ז■ ׳ # ן . ׳ תוגועמ *ןכושל תוקוגיתלוק ויבר
 י ה־יעו ,ךע־ור *ןקת ׳ תמוש ינא םירגלוק ץפ ירוצי

 שוח גגא שרוש 1עמרפלרשיך>3גי יגזגק

 " . לירגה ךמשל השעת המ :עמגל םתוא

 ילתשכ םהיפב רשא

 ירמל ןירה תרמ לגלגת יימי
 נירוהיל* שמוחמו :גומ מ '*י

 1 "<,;יי 'י*י*% ^י׳ידגב ׳ םימי,יגש רקיו ןיש שי י

!*1 
1 



 '׳םימז־ור;

 י&ע י%6

 ׳טרמש םיה^ו רוד^פבויפק *ך#*ך*ך*
 ^נרזתו^^בב ־־ ׳•

 ^ בור וירחא םקו *־■* *עררי

 " ינר&י 2ייו ־ *רווגג!■? יכתיחר החד

 החד
 ׳■־ךדפוציתאעבזא

 3מיו>ןיעלע

 ׳ ותואתמהו^ערג

 רביע םירה םוי

 " ךיד ,*רע שחג אב

 ,ךרמפוב^באיבה**

4 
 החד

 *יגגאה ןמזו םוקב
 . — ן-י*~ ,״ ו >

 ׳ י*?עהג1בשב.תבו

 החד י
 יחש .

 " ךדי י>ע ןפו

 " ינריבגהדי םהי*2ע

 ־ ינע^י ןמתכ

 ׳ יגעדגל דחא םויבהל
 ׳ ינעישוהו ירוג׳*

 ׳ ינרןעע^י^
 • ■'■%* ״** ••״<״- י׳* ** ׳ ,* <

 ♦ י הוג ןשבמ 4
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 *יחמרפאתעלחו

 ׳חעמרןמיגיע^יא
 ׳יחורמ

 תחר
 !יחלל

 ■ ־ יחש
 ■*:״ י יזרדמ י'

 ינדיסמ םימ

 .׳, 1'׳
 ץע יב

 ■§> רירו רירלככ איר6 רשיע י<ה קק^

 ׳ם^יר רפס'מג'ג ךימהררורובג ׳ זירהזכ
 " רפאו ר^עמ םיקמ

 *בלוע סימלענהו ־םזויגדוהתא םיגרוח םיגרהנה
 גבשה ׳ הסרה ןמוא לע יגגא ריז םהיפלוע

 ־ הסישמל בקע-יי קייל -
 4ירהל רחא םוי * דימלת םנףיפמ ©ישנו *ןמ

 ^סאחוקוגית הנרוג רימ״עפ ׳ דימשהלמ רפאל

 ׳-■• ׳׳*והש לםראש םתופא ינפל
 ו—נתגכ םהמינ ׳ הגארבפיעוג ©תומא ץוחמ
 ׳ םב ינפוג ביילי םיללוג סירפמ ׳ הגירהל סילגעפ
 ׳ םמש ך ר> זי פיפ םירובס ונייזי הגיע רע
 ץםרועי׳^ייבפועש יאשפ התלע םיעיגפ
 םיכאלמימר' הלעמל הלנעםי')*למזםיירגלוק



 " ארשי

 תבשחמ ושארך^בישחו ־תרד םתוחו םחר ןמחר
 1 .1•- 1 - •• 4י■ ׳־ ! ••־־י־ו —

 לעתולתזיל ־ םינינעטבהגו הדדנחעש ־תרה ןמח
 ־׳םפכםעכאץת

 י ־י ש ׳םיוגתג^ע ריפה2יי יכ ־םייח ותמו םיתמ ופקת

 " ונ חגא םהינב ינבמ ־ חתינש אל התא ־

 תר־רוקפבוגרקופו ונרכוזו ,.ךתמחר ומכ םחר

 * סימחר אפב לע בשוי ךלמ א ־ םימחרו ;רעושי
 י . 7 י'יי *•׳ /

 יגש '>י6

 י ינתפת בחרמבו ךיתארק

 'יגתיארהתנערו ׳תובר תורע ירחאק
 " י_3_ק\ולפ אל ךא ׳ יגתרסי טפשמב

 ׳ינתילדיב יפ ^יי ךממורא
 ךיכיכורא" > >;?•5,?/ ז,

 ■ ■ך)רע יחכזגסג ייר*וגמביז>^
 •־{רובזייטיע ותימעג '1יינ־בי

 •׳ ךלחימושיבי ־יב אל יב סב שובא אל



" 

 "ינתילעהףטמ םרקיב ,רתאא^לה
 ךממורא

 •י ־ " יגתאשג ךי|* * םירשנ י&גב^לע םג
 " יגתאבהךוגע תירבב יעסרה^ו
 " ינתרוה םייחו ^ תמא תורותו םיקוחו
 ״• טתייח ישצנ לואשמתי^רעהרוע

 ךממורא
 " ושאראשנ קלמע יב םחלהל סג
 " ושורק תרמ ךמע ־רירוצרב םידיברב

 *׳ ושצנב החצנה רהמו ׳ושמש אב םמוי רועב
 * ינתינעתומיב * ינחמש םלוע רוע

 ךממורא ^ ..׳ 'י' ־־י
 " טועצע אעי שחנשרושמסג
 " טועמב רדונ לד םע לעעשר בלושמב

 " ונוקרברלדרחיוג רבאל רוצרצה

 ".י * ׳. * ו א הרב רובבלופיו
 " ובגערב םיי ח ־ וצאבעגר ל זועב

 * טתישגךנאש רובב • ׳תירבה רכוז המכ
 , : ־ ו > ךממורא



 המחה םימיב
 ייח ן מזב ולכ

 סר&וןויתוכלמב
 -יד• ־־*״ ןיז• -י׳״ *י ׳ ־*׳ י-

 ךיג&רואו ןנימי

 " החונ* תחא

 ׳ החנאב יתמשו
 " החוש יל ורב רשא

 " תחונמל ילויה

 " החמש ינדואתו יקש תחתפ יכ

 " ינתימה אל יביואו יכיואתא התמהו
 י0; ךממורא

 ן־!׳]־

 " םינושארה יהל אוה הת**
 יעגר לבבאלפ אילכמ
 סישגא * םכומאערז רבאל ררוע רוויעב ׳ סינמז

 " סינקזו <ןט םישנו

 ךלמ יחבז סלבאלע:הלודג הזילעב םהיניע יבג
 * ן־רידב םהי^תתירחל הרהלוגד ,הלקלק ולקלןה

 " הליגמ איבהל -(רהו המש ןמשו

 זכורמ אבל״לכו הלליו לפא ידגבב האעיגיי ןה

 יירוהו ׳ הלהבב "(רהו זרוז יפשתו הלוק רריב וכב
 ״׳ חלהבמ יבשוילו ןמאנל

 ^לוקב םיכובו םיאב ׳ הלהבב ורמתו סלכ וורה

 . י ■י'1^4311981^88^!^



 ז*ו.ד ףא דומעל ׳ הלג יכימיל הז זרו רזח ׳ הללי
 " הלפתכ וריעמ

 נ—ווג^עתהלו סועל דתולהק ץבקותעעהסבמ
 *תמיחת ךופשל לילו םוי ־תולילו םימי השלש

 '׳תולילעהכר השעי ילוא

 סיכובויהו ׳םהילעכשיו רכסתמתוקינית סגכ
 —םאצ״מו ׳ םהילע רע סנכנ םלוקל ׳ םהו אוה

 " םהיגיב ספר יכדרמו םיבשוי

 סילבהותואלשלש ןעיבו ׳םרכומו םהילע חועדימ
 ןכ ירחאו ׳םרסמאםיגרוהל רקכסג ׳םראועכ

 " םרפס יכרימ הלתא

 תוכילומ ׳ םתיתוהמיא תי רפבתועונו תורעוס
 סגכי אל לבאמ דרמכ םג^עמבהל ןוזמו םימ

 " םהל לבוא ךריע היב םיטחשבל יב׳ םתיכב

 נ־־תוקבחמו ׳ םתומיא 0ת2ל^פונמנ1ת3ע^ן
 -ידמכ םיקעוע ׳;^ו^ה^ן^גמו

 1יוקל ועמד םילזא^איר ! "׳ סתיכפ
 " םתקעגד^ד/־* ־

 ןיי־ךעו ׳חלילבתועש יתשכעמשגסלוק



 ׳ ו4עמאבע\)ץ1נםר ׳הלפתכ ןמאנותובא
 ינזאב םירנכ םינטקלוק

 ׳ םהיניב םיכאלמותובא ופפל ועמש
 • םדי םירנ אל ןמחו םוחד

 • םהי-יאנעכ םירוסאה ךמעתוקונת

 " םהילוב םיטחשנ רחמו

 " אלמתנ םימחר דימ תירבלו יכוזןה

 ׳ הלפסיתורחהתירנא^ורקל ןמי

 ׳ הלקלקתג ותבשחמו *ןחר רעל
 ־ הלתי ו*ע לע ופכו אוה ןכל

 ׳ סהיתיבאתייבזמלרכז ־ םהילכב וחמש □יפיפח
 וני5ע השעו תעמוששבעמש וניליכ
 ל ׳ ס ?€<וך תי1צ>עשפ

 ^יטגזזיסמס מ* יימא

 תיפםמ,.ךלמ1^יג(דיכףע י ׳ז ^וז^ע
 • : ץ© "-ל'"'

 ממ׳דסתכ רוטע^ ס <*#<4! ״״״׳ז? ׳•
 ׳ רניעת׳מ^אס רעב *ןשרודל

 •*רתסאו יכדרמ ימיב ל ל־ תישע ישאכ
 1 .,. •.* •. -: •. ־י ■• ־ ^שאנ



 יהאד ךמש הרפסא ׳יח*1ר

 ךיאלפ יתפומב
 -ן .. י. י . . *

 ׳ הגטשאךיתודובנ
 ׳יגעירוח ןיי ךיכרד

 דשאב

 ׳יתרע^חקךיתפ
 יתחיש ךופשא
 יתמשנ יב דועב

 יתמדק םרק ימיב

 י םלעמ יתכלשוה
 האעי ילועו

 -יח- •, —־ — ־י- *.

 ךילא !תקעז
 דיבזא1ייידסח

 ./ ־, - י• ״ •.־־

 דשאכ

 הנשי םעיפש ןיקל
 הנושמ הריזג
 הגשיה חרזת
 " הנועותעלפפ

 ךשדקמתדימ
 ו>עמ םידיחי

 שארואשגסדספ
 " שורחל יבג לע

 יגולכ^כעמפ

 ךימחר ילול
 ׳ שורושחא ימיב

 " שאדמתירחא ןיבמ

 דשאב
 יתלחמ ןמכ ישאר םידמ

 ׳ יתאומדמידקהו ותדמגהג
 ׳ יתיש ו הכלמה תייומפ הרדוס
 * יתסרה חקלתי השרמו ההיע



 סי&^חנמזיעיךע האוטמינתעלפ
 ׳ םיפואו םירזעה ׳'רכילעגרךג ררוג•

 ןע^ןץגשג^ייכפכ ירבא^סרק
 > . — — — .,׳ / י - • י ־ םינמחר םיעררי^יע סיתחהתומ־ושר

 רשאכ

 ׳ הכוכב ןשוש דיבעהו ־ ואעיסיהולש
 ־ חכ^מה^ה^חתת^ וערוקב ןמגרות

 הכובמה תאז המ^וחזהמזאש
 י׳־־י"־ *־ ־׳• 1 1 — ־ י־־י-י■ ־׳ הפרוהגיגע^ טיהוה יכררכ

 רשאכ

 ןכותוכ^לתל^עפ; המיגפ תריעיו
 וסהדי^רע ותבישה םירמא

 ןכה^תימוע שו^ש 0ירוהיהזיבסוגכךוי
 .ןכ

 :וכ'
 יגא סג

 ׳ /.
 רשאכ

 כ םועא יתוךעגו

 ומכש ןוכממ ןיזאה םתניחת שחר
 ותי^ע איגהו ריפה ןמהמכשהמ

 דביע ר ו^ל בשוהו ידכא£י פשחי ש _
 ׳׳ ותשא ש רז תצמיב זילזטי

 *יזעאכ



4 4 

 רשאב

 י

 ׳ יתבקנ סורניר םוק ׳ התע ןכ זא:
 ־ תישארמ תירחא בייטו רהב 2
 ׳ יתמדא שורק ^ פיטח^ץו1נגוי

 " תרוח רדח^ו ץירעא םש ךמשו

 4ג
 רשאכ

 ׳ הי ירייזעי יףקוחבררהקב 1 ץ> ^
 ׳ חזהןמזבהטתולעפרטיא^ - •. ״
 תירכהל ץאו דדחפדעשיא םנחיבעלבל םו

 " ז־יתה/רוטיימגהו־י^זירז
 בירקנו הירע יבש םור ךע המלעו יתקעני הל

 ת ישו הי ילץיחירר ׳ הילבלתורזוה ןיר רזג יורין
 ♦ ישטנ אלי יכןעאל י היחהמ ילמלני

 המטיפו תילגב

* 



 י זדמואו ןוישרכוריתהבסע^רכןה
 י אמגילמ ןיהה ןכ יר^י^חתסתןלה^ימ

 1רפ יפ י המדוקמ לעתגיואפדידודמ יגפל ילו

 " זימה םימחדו דסח ילע וי״חורמ

 אלא הטג יפ ־ וילעל^מיבסוה רז דשאכ ריז

 ס—יכ שרשלכשח - וילא ראועבץרוור^
 ^ודו םויהלגת ותפרח ׳׳ וילעפ חמשמ וירומ

 " ו^קלק
 חדע ו קע*ף * ךלמהתנש הרדגעיגהכ ועובמ

 עואדתזיב חכ יופי ־ ךלהל ויג^/י׳סורכזה׳יפס
 ן -ד־ *. ־ ־י. * :י•/ — ' ;י**-־—י *. ״. * —״ *״״ ״

 אירסגי החריבו קחומ ישמש .ךלמיגפתויתחמפ
 !בתוכ

 יעסו דיאעגבטג_ןבהו^ורהמימו>ן ועמושב
 ^יכץמיק הרימי בשיי ■8<עמוממלןכז+י

 1־־יפ ז־דז־וירוףטועמ ג^בחטיו ןכש

 ןטונדח
 ןיא הנעו י םינפ1!ידעה ירחמו בכרמה ךשמ
 זדעח ג ץמחבו ןגועב ן׳״זד־חא ךע-חלטי יב

 באשו ךלהו סיגלכזי !תבלכ תדסאו הסדה



 םמוקת לב ןיבהו
 ז־־רסונ אל יכ ךידעהוכ-רועב היה חנאנו רפוס
 טעבו הלע ויבגלע ךורמו גגמתהמ ףכ

 י־ךע .־יתאו ־רמוא םייקל ךורפל ותקרפמ
 " ךירדת ימיחומב

 ומכ וילע הליפה ןמהתיביגפ סתייהב םי״עסופ
 קתמו החגע או ה חנהו העג* ןמורמ ץיעע

 שיאר י ופחו הלשב לפא ףחדנו ןמועל
 " ןמיסה^עוהלע

 #י*וזררןר חשאלכמא םהל דיגהו ויערמל ארק
 םל׳מגר ־והוליהבה םיסי־יסו ס^בעורבדבו
 ,ההבגו והמטישלה הכלמו המשמלע

 "•והוזחא □יריעו וחפנו

 סלרדוב הנהו ־ ותמחב םקו לשומה ףעקו ףעש
 םינפל^יבת וקנגעממ י^געאלכ םיבמוחו
 ול״יו ופא וילג* רתיו ותזכמלע לפט ואעמי

 ותולתל ךלמה
 ןוגי והנ ךעיעגיח לב וחנ וידוע ףרומרובאב

 ןעשמ ומסרפ הלודגה ךרי ׳ ךעסי ףגאו החנאו



 רעמקגלכישמדעכפיחרמ "ךעשי
 עמעשנ קדעגגתואדוג
 ינש£ג ר^על החש יכ ׳סימידקל
 י^חךנ^אנ םימ^ממחח

 אסכלע כש1י ךלמ^'סימוחע וגילע
 111! ״םימחר

 ^ ■ ״£
 רכע ימא

 ןיעו׳ב^^וישנז^חי^י
 <ט?י(ל 1*16מ

 ז־רנועכותעג ■וג^ע^חםועםויכועע^יי
 רזיסמ^גחנאהלור4 הדנ^יכעאמי
 ועיתשקכמ יגיחעחחמ סלעחת לי יגל??ך^

 ,ייזמכטיכו ;סאיעע םהיחוקעממ סהלדגמ^
 זבבל״״סרמ סח דוע ה^עא יגאי ׳יאי(>י םלט
 ^*ח הרעג־יעכ הכיעח דס יעי?שא ?אי_

 . ׳עי^ומז]
 רפק #2^1 ?}1!עיק 131^
 ,/;■/;■ ן1ש?ל ל£2גצ 0יא,עג> /*%}*> ן״מןייו $עי



 י<י*1 ?*שיבי ודי£
 4*; 1*,י1 ^יי ;עשי ל>ייח 0ט%*?28>

 —ןמע תאתאעוהרשאוגיח^יי ץ

 זי־דקןזיו דס םירעמ ץיאמ לרשי
 ןיי ונעשי ינאשח הזח םויהכ םש ךלשעעו
 ך^עיג ךתמחו ךפא אג בושי ךיתוקדע 1וכב
 ך^ךוטועכו •וגיאמחכ יכךשדק רה םתשורי
 ׳ וגיחובמפ© לכל הפיחל ךו^עו סלשורילרשי
 ויעגחחלו ךרנש/ילפת תא וגיהלעמש המעו
 יז~ר^ ךנעמל םמשה ךשדקמ לךינפ ראהו

 !חוממישמא האייךמיע חקפעמשו ךגזא המה

 יילע ךמשאךרג דשא ריעהו
 'ייב

 החלם>י .דעמש 1יי םיברה ךימחדלעיכ
 ךמש יכ יהל ךנעמל רחאמלו השעו הבישקה
 םשוי ךלמל " ךי5עלעוךריעלעאךקג
 '-יחומו תודיסחכ 4הגחמ םימחר אסכלע
 הליחמ הכריב ׳ ןושא־י ןושאר ריבעמ ומעניונןע
 ס&תוקדע השועו׳ םעש ופל החילסו ■׳סיאמחל



 יגחיוזי ^ומ&ח םח^ר סעיעדכ אל חודו רשנ^יב

 שוילשתירב םוייחו^דופק-חר^ שו^יזע דמו^
 גות3ןכייד םדןגלבוי^^דוהש ומכ^הדשע

 ^,י_ 0^ך1 אךייוםש וצלעפג״שי־ד קעבןיי־דריו
 " רמנס&שו ~;זז" ^ ׳

 ןונחו םוחר ^^ן?י;ארקיו_וט1ג^ ;יי
 —יעכ ;ימאו רסח פרו סיפא ךרא ■־•״■^־י״

 ^ין?גי חאטזדו^ש^ו_ןןעואשוגםיברסה
 יג^יחכי סעראמחילורלכ^ימח^סו

 י ךזיג^ אכמממובא^1\ני^. ~ ~~
 !תבושמובריפ יכתעחתמ ס^תח״^ווג^^ת

 יןע ונאע ץאו ר •גסמ ומ^ע_וג^אטחו /\ט^מ
 "־־־־־־ייכאכש זיזח רפ-ס {ןריע ןרועקו־סינמ ־

 דז־יי&י ונחנא םיקירע טירוע וככ^רמרט^י
 ונאטח

 טדסז׳ד׳ ׳ינ^יזג ׳ וכדנפ ונמשא 'ונאטח 1יבא,
 ט^ט'׳ונסמח ׳•ו״ג־דז רנעשיזזי ׳וגיועהימוד
 וכרדמ .*מע*ל ןזואונדכב ׳ י^נפזב * טעעי ךיש

 * ונדךע ׳ונעשמ ׳ ונייע ׳ טררח־זנעאכ-־



 ו_נבעע ■טיע״ח ׳ ונתחש * ונעשר *ץרוע ונישק
 םיכושח ךיס&שהמו ךיתועממ טרסו ׳ו^זיעת
 ו_נ ילע אבהלכלע קירע התאו ינל חיש אלו

 ׳ ונעשרה •וגחנאועישענימא יכ
 ׳ בושי ןרחעיניךיקעוסחךכאחירפ ךך^ן

 וכעישוהו ^רשיתיידאשלעסימחרכ

 3שהי קחץי/רךיקעו:םחךפאמידפ *ךן^ץ
 ןעיבל וגעיש1חו בקעיילחא״חסש

 ׳ !לכש י
 סזדנחו ךיפא ןץרזדמכוש ׳לרשי יחל ץו1

 " ךמעיר הערהלע ן

 סבויב^יךגעי •.־רורלרומזזב ןךן#ץי^ל
 ■ בכקעי יה^סש ךבגשיהרע - ■ - -
 —ווכזי * ךדעסי ןויעמו שדקמ ך־יזע חלשי
 ךל ןמי * חלס הנשרי ךחלועי ךיתיחנמלפ
 ךתעושיכ חנניפ ־ אלמי ךמצזעלכי ךככלב

 חיזיע ךיתו^שמלכ ל אלמילונדנ וגיהלסשפו
 ישרק ימשמ יךעי וחישמ ל עיש וה יכ יתעדי



 ^ םשגב וגחגאו סיכוסבהלאו בכרב חלונימיעשי
 דדומתנו יגמק •וגחנאי ולבת וערכהמה ריכמ וערל
 זךעישוח ׳ וניארק םויב ונגעי ךלמה העישוזי&י

 *יע םאשת סעיי ךמלחגניא ךרכו ךמעתא
 "םכ^־־ריעה

 ןריירח^־ויסחי. רחיוא , םירובד חי
 " ק־יהגייגחו לבהךממיא -׳־ •

 " ץ־רגעהל העושי ךעמא קגחלעגרכ ךיביוא
 ;רינחלמנימא ־ קהמלו אוריבל "חי יע רעסשגיא

 םטחשל סמכלע אב רשא קל^ע ׳קלמעב סיל
 "ס1כעחלחממשוחרוא ׳ םטלמל ודימ ^דקמי

 ן^יכל ׳ םסל|5יו>יי סךזעיו_
 י5—יחק .זיא דבאל י^הכב ־ילממלויגיגיכזב
 ילפאלויגש קרחכ ׳ *לכשל רנקז״חמסשב

 ח£ ופמט םיאג יכ .רתכב י♦ ילקש ^סכגימרקהב
 ־ךיעוארוג קרעו ךיתואלפגייב יבסל יל ׳ יל
 ךינימ ויחי ר^ל 'ךי׳תזכדאלע סטמךליזה*

 }'1>גי ל



 וי״גיכל מומג^זיעת ך7י^ן ׳־**-* ^־רחק ,-י 1 *יפג
 לעו שעג ערכוה ברחבועמ ערפוה

 ע^ע יעמ*3יו^ש1^שך^מ יכלמוג •עןנ^ו
 םי^ר^הו 0ירןיוןגמח׳ םישן^פ יב^הל

 הל " סישודק דוסב ן״רענל׳ םישרקויכבשדקוד
 שאב קילדהל יקבד ׳וימשב שחגכהםיד

 ה־־ריצעדי אלתעד * ובסבלוקשל רבד ׳ ופשר
 ■■'■׳׳ .*ייע׳• 1•* •יי־* -♦׳•••י׳* *. ״־— ו *. • ד י י.

% 

 ד ׳ ופט זגע י ופס קעב רקוד ופוסב אהי *־יבד
 ־ 1 ז—־רירשי ופא ׳ ופא ןורח סב חלשי םקוה
 ׳ *־דכימפודו םיקידמו סילכואזר םיסיעבמב

 ג־י/י ל " סיסבה םיל םימב ׳ סיסוחגיערקהליו
 נ3ןךע םתמב תופה יירלורלעפו ותשיר ץבה
 ג׳י׳יסיע סעתיולתה ׳ בקר טיעכ שיבוה ׳בקע

 ?עשר סש״תטח׳ ויקוח בתכב** ביתכה ׳ ויקולח
 . -▼־ • .. *י• ן *י־ ■־יי"■■*■ י *י • ״ .״ •יי־־ -י

 ן*ויכב ויהיו ׳ םיבשוחער סשבקרי ׳בקרי
 ן -*־־־ : * י. * •, — •• ן־־ד-* * ׳ י־יי״ 4*

 ׳ םיבש סהוכררה ובי שקיו ׳ םירבשב הוד ינפל
 ^)יקב ־ םיבבוש סעבובוש

 ושחלב ךושל ןישלהו ׳ושקעמביתנלקעו
 ושיייגכ וירואביעוהו



 ושאיב^^:ימאנ^רש,ל3 סרהורו*
 •וניתודואל£י ש^ירג זפיסז ^גנתס^ שח ושארב

 שובכי וניבחרי בוש י_ ׳ ע־קיעוש; ,רתיה לפ
 ןו׳גחב . *׳ר.״ רכנתמש
 -י?לדיז ׳ שורח^ יזא הבשחמ םיכז

 ^?לז ׳שאר םישדח^ש*זח3ד*ש!תכ יבז
 ;ןנעז שאר םימשב רויכ ןיעז טאיהלירסיא

 רהלכה^ר^שוררילב ׳שיחדילשמפא הבוגכעשר 4
 בישויו סיייואג והוארה ןיי יארי והרפחיו הרכ רוב

 ־*'■״*'ן ^ * ־־ —*־ ־• י • •• ••: — —

 "אוהה םויב ף

 ולדג יחרפ ועפל רוחמ וכרועלו םחב ־רועבלבשח
 ׳ ונלרוג אוה רופ ליפהו שח ׳ ולי זעיחשאפיפיח
 אל היונק םמיללוח ׳ ולעפמהחשכ לפנו רפח

 ךשרבחירזהל ׳ ךרופ^כיתדמשה ועיזלנולדלה/ץת/
 " ך־יושל י חת תואנמ ךוררוש ךייבב יבךייא

 חגמי? ל .*־-׳״ *.־־

 םתוכהלו םה ביטל לטלט ׳התחשל !תשל ןמט
 ־ סתופאו סתיכאףורט ׳ םתרחב ס!חירחעבט
 " םתגד תא )עפשב ׳ םתרעב הא־יבוט ׳ סתידליתו

 ׳ שורושחאלשר



 םמ+יזיייק;' סת^יקייקגי םיטמהימיאטאט
 שכדדיבזימ א^יי י םדייג־ימיג >*י סז־ייר יוא םיטמ
 י*^" ן *׳ ^ ^ *׳*״־* . ״—

 • פומפילפיסזצמכ םהיז*© וברבתיםמימתו

 %• ^ךטן׳י^,• ••״ "םחי״נשו םהימי

 " םרירקהו רתיש סהכפיוגוי ׳ םךיהמהו־רעסשיקי

 ם־ר^פהיד והואפץ״עי. ׳ םהיאבזרלץ&משי

 —זצשוי ׳ םהיכזחלמ יערז סזעו ומש חחימי

 * סרחי ;יי 0תו^לפוםךכז ׳ םרכז ץראמתףפויו

 לרשי יחי־ס ׳ סגיכ דגה םיה יפ ׳סגהלחחגאו ן ט:
 ־• -י- י • ■• ••• ■*. .— י ״ייי "

 " קבןיוב 3 ״ סנכי

 {ייל הערנו״חיבש ה סעב ^ילטתנב זעצנ רפיפ

 תימח לצ המירפ: ?י:יא ריפ ףסכ לוקשל דע סגב
 '—סודכ אי ןפ * ?ייךיפיוא הנה יצ ׳ ?יי^סיחל א

 \*, ךדבאפ ׳ הירקב םלשי יחי ?י" £ןי ךיביוא

 ^טצשימ סהצתושיטל ׳תיטיעכסצישר םשי
 *,* ־*• ׳^. — -!—• *, • •* . ■י• * יי

 1?ל " הי ספלעדי יפ רמאיו ׳היוללה

 תונקל ךיוחגלע ךלוהכ שחל ׳ ןודמוביה רדו>ל
 "הצאנ ול ׳ ןוהו ףספ אלב •ולגנל ׳ ןוחטלו סת



 ז־יא^קאנ ןיאגרכשיג^יןו^אכדןורזאב
 זג-יי־יז-רז+מ םהיפ קיתש!+> םגואנמליטטעי ד
 ימ םיאטחומ/" יםגי1י םהי^ ךדקן630נ״ז ^

 " םניא רוע סעטירי ץראה ־*י '
 / ־ קוד^חי^יפ ׳ןיחלא׳""

 ע£ע י^ש

 ח״זיל^מ■ ?חיאהרפסא
 ןרוח־* דממב ׳קוחרה^ראשא

 שרושמ:
 ץכיג^קהז

 ׳ *רו*גס סוייר םוימ
 *יי־* '%•־׳' ־ *•1׳•

 ׳מו&סועיבהכ
 •^•ופק שוש*ל

 '^דכדרפספוק

 ךושז־רלפעה
 ךושאפ ירועג

 ׳ ו א ד,רג סיבשהו ׳ וארב3 רודו איגו
 \ י : י ך י♦ י ,׳ <״ *. *״ י1 ׳־־־׳ * י

 ׳גי־־רקע^זי^ זא ׳.ורקחיו ורמי סאו
 ׳ ינועגש קירעהיי יגש םוי^עז

 *׳ יציזע^לת^מ ׳יגשוירמס^ו
 ^קיןיך^רי*ד3הו ןייקחה יפ יח

 -^יהרה רהוז ׳^יקשה^אבהזימו

 םוקפ
 ^שבש^גקה

 ׳ חוקיפהו שג
 * ׳ יו *ז—

 ׳רו&חאעיו
 ׳^עסשיהישרר

 ,גיטמשרח הזיאו
 *•' *.' *׳ ז

 *ןושאר םוי ןה
 ־3 ,רז יהו



 ׳ יש^לח הלישהו ׳ יש,1יש םוי סמ
 ׳ ישילשו ילייחו ׳ ישלפ ןועמב
 ׳ ןגב ועשוכ יב ׳ ןגדו ךע רשוי

 ןגגיארבגהמ1? ׳ ןגרנ ירבדב סאו
 ׳ יעיבר לערזפ יערכליפזס
 יעורז העמוא ךעוריכפלומ

 ׳ סיבשב *רוש רובב ' י םיבר תורואמל
 םמוחלו םדבאל ׳ םיבז דמ רעו

 ישמחל ורופב ישבח רהמ
 • ישמש בי״יעחכ ־ ישהא חיגהו

 ׳ רשבי זיזי העונ
 \* *■ .*־;*״ י• '״'*/:.יי

 רשת ליבוי ימו
 .< י►•■ ״

 ־ יןעשאדל רבס

 ׳ רשויב ופפוע יב
 'י : *.׳ 1

 רשכ יאישב יוצע םא
 ■ *׳י ״** * י ־ י .־ -

 לששדו&נ רע
 יששיע ריחעזרו י ש שאו זילעו
 •׳ עיומהנל ןכומ ׳ תימהב ךרע
 ׳ גרומח ךבש ו ׳תומוה ידעב גאש

 עיסישמ ינפלח ׳תפש ריש ראוי
 י"* ■ * י •י• ־ *״ — : . ^ :

 ׳זרבשי יב ימ ׳תבשות וז סא
 '־ ' > * : '׳:;"*וי • . *

 םישלח לישהו ־ םישדח ילע הפע



£ 

 "םישידןל ריחכזלי ׳םישרחתולזיבו
 י״יל^מל םישרחשאר ז־־י^יו םרק

 " חלועתאז ימל זדום6 י הלעה בלחתלמ
 ׳ ק.ת-וכז ורובו ׳ ׳ ןמואב ננש ץר

 ׳ קזר״חא •ולתיו י ימזו ררש ל ץרו
 ׳ "יבשמב תר ןתמ דמש ישילש
 ׳ "ימיח ־ימו הרח ׳ רמת ימויאתבי

 ׳ םי82^ •ירע םוק ילמ י םימשל ןח זומת
 " םיממ יישמ ריעק ־ סימבלדנ ןטרסו

 ׳ ךבגותו ישמח ׳ ךב־יו י ׳רמו^
 ׳ ךםיסמ היראמ י ךביה ימ יר

 ׳תמח ישש ׳ המהמ רוש>יל
 "תמח ךכשי ׳המוההליחבמו

 ׳לברו רופבותיר ׳לנהבתולע ועלע
 " לגר ימורמל *לגר חטמ ףסונו

 *ע־יפוה קרע טזאממ ׳תרמרסמופז
 ׳תרהןמהמ ,ער^הל רכזוה
 ׳ לטכ די יב רכ "1רומ חרוכ הא־י

 דקגדר״י י7ייז



 •ייוכס יפאכ ■'רובזזקמערי *1יי
 י 3־רק סייכ דדועל י פך!יל רת ס
 ;גךרעפ וג־קע ׳פרקעלעפשויו

 י שדק !תלטמ ךטחו י שדק לפיה דיש
 ׳ שדק ישגאל רכזוי ׳ שדחה י^עישת
 ־ ומזעכל זיתייז־יגי ׳ ותשי שיפכיד

 " ♦. •••**• י׳ *• * ־־י׳־ ■״־*״י י־^־

 ׳ ותשק חךכשג '׳ותשקןתיאכ יכ
 ־ ךמסומ תייזי רת. ׳ ךמסלכדשא שדחכ

 ךמהג סישמח ץעכו ׳ רמתעשךה 1ככשי
 םילדימתלזו ׳ םייךגתידת דשוי

 ׳ סיא־דוד תדיכ ׳סיא^ועךי
 ־־ץ־דא דופכ םי' •ד־ודדו׳ץזק

 ־יךלר יכ אעמ **1ליכ
 ׳ םיגייד א־־ס

 ׳ ־י-ו׳^צוגה^י
 י/ ^ ׳0יכ*5#י*ו^

 - םיג-יפ ועלכג ׳ □יגי־י *־ייסכו

 ׳־ימיחולרשו־יד ׳דםוא^^^מלרמ5
 ׳ דמייי דעיל לח ׳ *יריעהתייג|ן*13^׳ ^
 י דיעכל ייתלכשאו • דועקלר0מ1םק '8$יד

 ׳ די עגל *דודל דוד מ ׳ דוע^ל׳רעל ימי '



 ג יו־ר^יזנדראורו דיחדיעושפאוח-■"-"*
 ■ םשאנבינימיחןפ.תירחיתמם*יק\' *׳-י

 ■םזעמאעח 8^> סנכ ׳םשרגייעיץק
 1 1-יות^מיכ ך^הנפו הררג ךיי דידג
 " זידמח ןשוביגב ׳ זדמע ךמה ץ יע י רע

 י החמשי ןושש הזמא^רע, ׳החורהיג־איר ר"

 ׳■**•יו?* ־׳■**#*4
 ׳ 7ילל*?*3 הדמח ׳ םיפקשנה םידבכ1)

 !יישקמ יתח^גי אלש * הרסמגלידלו רישעל
 סיכע תורע ,יפב ׳ םיבע $ןתישעאו

 רע "םמויו ,דליל
 חלס רכעיב ולומו הלועמ יל ורב ׳ הליסמכ םירז

 ׳ י סרהכ רימו ׳ושע םישקומו ׳ישרפ םילבח
 !י*-בוי ׳ ילגעמב יתדעמו ־ילחפיגמם

 50^ ׳־־ יי ךע

 .. י״ ,. _*גילע ׳םעמיקםגו־םעפש;וערי

 ילשחא ימטרחיהב שוררלתוגפה׳שאימז־^לכ
 רובע ׳^ןיהמחצישולע ׳הכלהץםיבלןיטשתל

 *11*? יר#!״ד *חכילמהל המותי
 ;קיקדה רהוז יק^זילה״ג ׳ יז;׳*"יי



 י סי־רז־ריתמ םיכר ׳ םידזדויה ׳ םיריהי ־וחפינ
 םכ־ריא םיי פ־יקכ ׳ ס־ריורכלבלע ׳ םדחכ^יכג

 ׳ םידותילתויה ־ םיאישנו םיפשרכ י םיאנוש ו־־ועוס
 ךע םיאשנה

 םיעג םיידגכ י סיכמדילתמ יילע םהיייכתךע
 ׳ .ורדע .ודק ומגי ׳ירקב סנ^רכו ודעכ סחיכ

 ׳ םיפואל ןומהו ׳םיפאו םינודזה ־ םיהי״ןיאשהיבשהריג"

 רע
 1יבאויג^לואדקיו;ךרכההלףוגב ׳ ךרעהב *ןסוי הו^ןי

 שיא^יהשש הבכ ־ שיאכמי* יכמ ׳ שיחהיכדךכזגו\יןי
 ׳ םיוגעעע ריכה ןיי ־ סיוג^והכשמייע םיוגבעינשג^וק

 ־•־ •. • ־ ״.. ־ י יי י" 1
 רע

 יגכ*דרינ ךודכ יפךעהסעיגב׳ יכורבכ־חירינער
 רתסא הכירכ *רתכהירדהחוןחב ׳רתההב הכי

 ן ./ , ר• . ׳/ ■ 4 •. ׳- ','י '׳ ׳־ -י״•-• "• י־

 ''גישיילכ םיכורכ ־'*.רשי יה^ םשכ ־ ארש י ןרק המד
 םירוכה ימיכ ׳ םידואכ סיראפ םירכו םיכרו םיכורכ

 • —י • ״ • ״♦' ״• י ״•י*; *״

 רע
 ־• ןמה רורא ךמאבערז דבאיי • ןמינזטגנאשרוש

 " שרז הרורא ׳ שרכב הגישמהו י שראב הנבשיל הגגש
 *" 7 *״־־־• ־-״ו %׳ 4 ♦ ׳, . % 9* י״ י״ ־•׳־ * *־



 '־רכ ילדמ רמכו ׳םיוגהלכ ןיאכיכ ־םימ^יכומןי ןוהיגת

 ׳םירנ
 ייחקתו^יוגת ןכ׳ םכושארח ןמ^רכ *ישאכ
 ןכ ׳ ךאכג ריל^יביתככ םיגודחאה תא
 ועמשהתאעכ ויבהואו 1יי ךיביוא לצירבאי
 " ז־־ינש םנעפרא ץיראהשוקשתי ותרמגכ

 ׳־ינכ יאניזעייביא• סזצוזגבזא
 ׳ י־גי_י-^ע נ־רעיבש ׳ הנועותע י־ ז ־

 "יי ךידב *רמאנןבלע

 ס^יכשתיר יכדרמ בשוי היה *ךלמה דעשבםג

 ־ימאנ ןכ לע יכדרמ,עדוי היה תינושל

 יכירדמ ךידב
 השארב ןתנו ־ ר$יסא ןה האשנ ׳תוליתבהלצמןה

 המאג ןכלע ׳ רתב םגותיכלמ
 ־יתסא הכייכ
 ־ןמ**יה ךבלכ דבאל םמז

 ךמדוהכ ןמיתגובנ
 ׳ ימה ריר א

 — ^1 ו

 ץמוג דעה

 יצאנ ןבלע

 ׳^ףדדה רהוז



 תשובב והועע י ־ שרז וחש או ׳ ויבהוא וןעפט
 ו<באגןכלע ,שדחהו לפנו

 0 ■ ■ שחז חרוהא

 ׳ םירבעכ ןבל י ינומא^ערז לב ־ רבאירםמב
 יכאג ןבלע י יג2>תא יתאשינ

 ?יי ךחב
 •ושובי אל םג ׳ יבהייכ אע י וא ־רלמלי ינפלה

 ׳ ־־ ־י־־ י -׳*י׳־־ — <17•/^ יי *, י •

 -יבאב ןבלע • יכיובוייק
 - יבריב ךורב

 ז־ריש־־יגיע ךתחל םיריהיל בתב םירפס
 ••׳ *י \י■ — * • יי״״׳ י־ ־י׳״

 רמאנ ןב רע - רתסא תלבזי
 י ־ ~ , •.*די׳*—♦:

 ־•רתסא הבירב
 •/ •. •/ י׳-

 ^עשי ־רוע ־ ןיבוזמתורוריר ;עבןר םירופ
 רינאג ןכילע ןהאוה םהילע

 " ןכה רי-^א
 ^ישיר ץועי - שרוחל םהיביוא ׳ םירוהיה תולהק

 ימאג ןכילע *שרגלותעע
 " 1עהן הרורא

 ¬הירוהו חכש הכרא ופקעי י
 -- י- י - ./



 *ימאג ןבלזי יגייג1> םזיונב /י
 י ■־ " י■ י• *"

 4?י ־ןירב /
 םינניי םחינש ^ךחןיגחי ןעורושהא'
 זכבכ^ל םזייגשי ^ךת^עב • .־־־־־י
 "ריפם התאו׳^רתעעב חז3ל ןכ חז בלכ ׳ערהל

 יעך ךרוגמב רוגיפו ;ערתיכשחה
 םדא 1רבה ־וחא םוא ־ שורושתאל ןמה ריכא

 י סריבאכ ןורסח ןיאו
 ־ םברבאלכתבי בומךלמחלעסא

 -ל- % — ד ״/ י־ * ״ י׳׳ '׳ ־-־* -

 הדאהםחיח^סב רחב ־ ןמחל שירישחא ריכא
 • סראלכמ הלמס םזיו
 ־ ברא ןאע םיאירק םחו ׳ ינגא ןברהאת חמי
 יובלבמ םח םיזינג ׳שורושחא^ןמח רמא

 ׳ יוגאמגמ םילסלוסהו
 ־ יוג ,יכמ ם־ייחכג ־ בימ ־|ימהלע סא

 ׳ יוגחישאר ןבחי.שורר ־ ןמחל שיחושחא ריכא
 ׳יוגילכמסכחויא םהיחא

 יוגלכמסתקלאיזיו ׳יגגאןכרמאתהמו

 ׳ ולרוג תא *ימזעח ׳ שורושחאל ןמהחמא

 ^י(יריר החרז '^י׳קזמהק " יז ׳^־>



 " אוח ריפםהםהמויגפו

 *::•**\ץ\ז־ףונן ןיא ןומירו ׳פוט
 ומשדג^ר 'גבמ ךיאו * ןמחיל שירושחא ->מא

 י ׳*־״־ ־־*־ן ' אוח ,רוזד ם^וגו י •<"
 ^ אוחפוכגמפיחח* ׳ יגגאןכרמאחחמו

 ך^יכזר יגורא רוכז ועורושחאיר ןמזי רמא
 ־:!^ר^ושאמניכ*

 " ך^־מז4יו זפ1? םגפ ׳פוםך^מחלע םא
 • *• . • ־״ •• ־.'י ו|׳זי > -

 םיפרמ רכ ולבוח ץמחיגשורושחא רמא
 * 'י■* 'י -י*"- 1 ׳ז" •י׳־* ♦״ • •" - — - —

 ינגא ןבפאפ חמי
 *, •. " ־ ־* י 1 — ► * - ** ־ שורושחא1)ןמח ינא

 * ■י *״* \• ־~ ד* םיכרוכיויה םחלש
 *׳ םיפיגמ יגפ םלכ םזיו
 ׳ םירכעל םחםירוריפ

 * סי-רורג םח םיונפו ׳

 סייררושלערסמי פו1כ ךלמר לק סא

 םיחןי חורנבפרקסי ׳ ןמחלשורושחא רמא
 ־ד*סיחינבעמךקינ וכופכ *׳׳ ^

 • *—׳*. •• • \

 " סילןעפיםמ םאינ״יתו ׳ ינגא ןכרמאת ,רפו
 ^ םכ חזנ^מ ונעכזרכ ׳ שוחזשחאל מה מא
 " םכררמ ^ ןולמםג יכ



 םכ -וזצלז^י םהיביוא ׳בוזב ךלבהלע םא
 כביהזרז־^ל 1רבוג אל ׳ ןיבהל שורושייאגבא

 ־ םב*יי זולש לכוי יסב . '.'•־■
 םכירחאביהי אוהו יגגא־ןברמאמהמו
 ׳ ונרביח בירחה םוימ שודושתיאל ןיבה^נא

 ׳5למ״הל חכובהיהאל • ׳׳
 " ול בוזעו דועע ספא ביס ךלמהלע םא

 ׳ ולומל ־רמע רגב דכובג ךמתל י שודושחא ?םא
 ׳ י^יבה םזריזי^ ׳ ׳׳־־״׳ ■ ״־' ־*. ״׳׳*..־

 ׳ ולוגי לרשי דוע ךלמ ;■יגג** ץכרמאמ המי
 - ולכיהו ותב *תש ׳ שדהושזראל ןמ.ר־2םא

 • וירימא *דמע אלו ׳י .־׳ ־ .־
 ׳* ול הזעמשי ןיא ביס ךלמה ירע םא

 ־ ׳ד . ■ ־

 ׳ ובימל לע 'לגרל י ׳ ונושלכולחש״זיע
 ־ ונושלב םעו 0ע ל ־ ובוש1? יונס בתביסירפה
 םדדושל ןקל ךעו העגמ ׳ םדימשהלבתב ןגשחב

 ־ םדבאלו םמהל ׳להונה ריפ ליפה
 • םירמל המלע ה,רענ• התלעו * םידמל יבבוסוע



 ׳ םורמב *יי •יא ינפל ׳ םורמ יכאלמ ו !יעג• ו
 ׳ ולבקל הימעה זיעושיו ׳ וימשרממ חיגשה שורק

 ־ ולבקל חלשתי־יפזאו ׳ ומעז ךפש יגגאלעו
 ׳ יתנוי לועה ברחמו ׳ יתנוע םמ ףיקשה םוחיי

 ׳ ןתנומאו ורסהרכז • ותלוגסעישוה ויהת־ינבו
 * םגיגמ ^לוהוחו ׳ םנוגימ וחמש םיהבש

 - - • ־,■־־ ־ *. *י ־״־**״• % —־־ • רז- ־.

 ׳ םנמזכו םכתככ ־ םנקתכ םימי ינש
 ־ העבש התא י ובש ו ינעל ׳העובש רמוש ףיקת

 ׳ העושיה !ייל יכ ׳ העישי הימעה וימחרב
 ?יייד יכ ךשחה ירברכ ביתכב

 רמאנו הלסךתכרב ךיבעלע העושיה
 תונרק הנממורתעדנא םיעשר ינרקלכו

 /, ¬קירע
 רכושכ

 ׳ ץ־ררקרהל וינפלו מ ־ הרוקלע הלמנכ *ךןל2ן3
 ~רו3 ואלמ הרק ותוא ץפ רשאץעמ
 ׳ זררמעותוכלבשוכלכ אעי יבררמ׳הרב רשא
 ןויגיש ,ךרוחל הרוא ׳ ה־יוא ז־יחיה םיריהיל דאב
 םש זוע לדגמ ׳כגיעו םינימכ ביללהמיל׳ויגוהו תי

 "בגשנו קירע ץו-יי וב בגשני *יי



 ־־ יפאו קשפ הרמוג ־החמנ ומשו דעבלענ
 ז־—יכופנ זדז־ומשל ןוגימ ךפהנ הזיחפג קשמב

 ח יידמש םטבמ םאכ חמשנ ־ הזימשו הלהע
 חחמשגי ־ החמשנו הליגג 1יר השע םויה הז המאנ

 \י ••'יי'. *יי * י י י ... **-ל '*• \ ״ • 'י ^ •'י '"יוי^^ י. • י ליייי• # • • - י

 שבנימ ליוקכ ־ וילכ רמוא דובככ ׳ילולכמ יפייכ
 ׳ולפיה ל אבי םואמפ ־ולוקתיכשט םיכר

 הנילפ

£ / 

 םיאנוש םידהוס ־ םירפוכתיהכפו םיבגזמ ופעוס
 םביליגס ־ םירפה תוהגא הרס ־םירפוח עמוגו

 ^דדייעו םיכרכ יבשוי םיחיכש ׳ םירפסמ החמשכ

 שכידופח ׳ םידופה ימיתא םייקמל יש שי ־ סירפבו

 •־־ישע ׳ יגוגי הששל ךפהנ יכ ־ טומהפ םייקל

 " ינגעיו יתאדהיל המרעב־ עירו יטפשמ םיה'
 4 .%*— •־־■* .*■י• *. י-ו * . . -*יי■*• יי־• י ■י״־* ׳4. ״ייז*ר• י * *'׳.־•׳■ ד, 1:•:*:'?

 ■׳ ךתה י -יכד לע ׳ ךתנ םכל יכרדמו •ךןךןן^ן

 יי ■י" *׳ י׳ . -■. >•־. ״ ׳המוגע טא יכדרמל רחזבא הדמא
 נכאכוה תאזל יכל *ןא ׳המיתי ימאמו יפאמ
 ׳ בבא ץאו םימיתיכ ־באשתוכמ ונראשנ יפ
 ־ הלפהע ינושמ חלפמ ש קפנ םתאו יגא

 ךיפא תומכ ׳התסא ^ בישהל יכדרמ רמאיו



 •ד-: • — -- - •• •.'י־־ י-י־'־ ־ • ( • 11 ¥״ .*־/• "הראשגה ונת^חגפ רהזה הרהזא פוריהזח׳ריבאו
 'ךיתבשוה חפיכפי ׳ךיתבשחיכפכו ךיתחקל תפ
 ישירחת הלי ־ ישחר ךי^גע ■ ישפגתבוחא יתב
 י^־גוא ׳ םיפורפ^ ךיניע יאש םיפיתילע הפיתי
 קתעיי " שכיפזרר א^לש

 ז־רוש חרמ יבדרפ^בישחהל רתסארפאחי
 עמ ־ חביש א חפ דבר * התשפ ךיניפו יגיב

 יטעוג ׳ ידיגת י* חתפב ׳ ירלוס ייאפו ־ י4לופ
 םא ׳םייחב ך^פח ^ חאיבאו ׳ םייח סיח^ ינפפ

 ׳ *" ד 4• **• יי*" *.* ♦״׳ - . • .'-יד . ץ ; •

 םת^יי םוי •׳ םייחר םא עופ^ר
 הבובב ׳התרורג חרעב׳ה^וג יפ :עד ?*י '"," רפאיו

 ״* ־1׳ ־׳־״ ** ־י־ *״־* 'י י־״־ י ׳ ׳• ** —

 £בא ךי^גע ׳ יפרו היפר׳ה^פו

 שי ןיד ׳ יפךח^ ךשפנכ ׳ יפורת
 םיפתוש ׳ ךיילחקייכ יפ ׳ ךי*לע ונ1)

 ה%יי "ךיולוריגב
 ו_ 1 ' ־>רע> '1 )•6?* • י<י>
 ^רבאפ רקהע ול הבישח רתסא רפאתי

 **•יי י —*• ■ -*■— .׳ ־׳' >*

 הז יתחרשהרקש ריסחילו ־ וקלסל
 ושארב יגגח חז הפילעו ׳ הז חפתעי^י
 ,1>בקי1 וגנוחיש רעלבחפינפפ ׳'לבח

 *עיח? סח



 *וסותי

 ימאיי

 יגאמו

 רמאיי

 ׳ הישלישמ וא ׳ השילשל רכזו *׳ '״*'י ^
 כוקגל יריכזהו ׳השלש ילע ומוע

 " פוקעי ו קחע י םהיבא ׳בוקע ישי^ו
 ׳ ישלש םשלע ׳ישילשפהאובאןכפו

 עי ־ ישלושמ לע שקבל
 .תאזל ינבש זר אלו ^אזללכוגעז*

 ־ הכלממ הזמאזפעיעל םאערוי ימו
 ׳ הכמל הכייא םידקהל ־הבלממגיעגה

 ־ הרהמ ךלמה ל יאוכו ׳ הריתע יקעז
 ?ייעיי " הרל- םויפמולגרחהל ץאש

 ־ ושירחת אג 10 ׳ ושרד ירעמו ׳ ושקב ןמח
 לרעל הגוזכו ׳ יתאשגמג ופו ׳ יתאשנ ןח
 יגילימ העמד ׳ יגתומב הלחלח;יהשעג

 עח ׳ יאגתלע דומעא
 ־ ישירחח שחתה םאו ׳ יקוחו יהיט
 ן—וו י ׳הלעהו הבוט ישחכמ־יימ

 דיב החבט הלונהל דומעי ׳ הלחעו
 דביכגמ רתיי '*יעמב וגבש יג ׳ יג*

 יגגביי ' ״־יעג

 £*** 1 ל טי♦׳



 םימי ׳םישרוח ןוא ׳םישיא וז^י: .* יבאתו.

 אהי דשא תימרת יעדוי םישישי
 — *" -•׳ ׳ ־. — ^4׳

 ־ תימזיל ומחתחא תיממפח *יגיחמ ^
 רשאכו יתדיזיי ־רשא".ימאב *ישא םוי

 טח ׳■׳ *׳ ית־יבאי יתרכא
 " ־ךגנימעב ירכזו ׳ ךמע? יאש זירובכ ׳יכאיו
 עתגבגה ;ןהב ךמקזכ הזציעבהמ
 ושפת םהידגב ׳תיגפהב ותחתמאב

 דגבכ ךבבל יערק־ ןכומב עיודקל
 לי*עש ךעי י ךגגמ ךשפנ ובילש ליו

 ה%יי ׳רגובה רעה
 תיךע ׳ םידיחי תסגכ ׳ םירוהי סונכ ךל דיכאתו
 ךיפשילו פוגע״תהלו םיעל ׳ םידירי

 ש־- ןכחל בל •תונוע שולש .תונחת
 - ןכ םשא יתייעני יגא סגי ןקתל םיעו

 ס1^,.
 ■ י־־די םע ךריתישו •יךעוח תרהמ ופאיו

 ׳ יתימא דשא ךתדלומ ׳ ירוד תכו יתפ

 ד=גא ללדי 'ירמה הניע;ידיגת אבל
 ׳ךתדלומלע ול ילש ׳ ךמלש המ ׳ךלש

 •־-*%, ■ * •



 'י^ן^יג-ףר^3תו^>;.^מא-י
 ריני זגרו י^ל0הגדרןדו1עע יתייה יגא
 אג ץגשתשרילע י הרעגו הרעג

 י־חיכלג' יחקלהבלרעל ׳ יחקל ^עןכ
 ^ *יחדמ לע

 " שי^ב ךל?ל_ ירמא ׳שיאב יחיש'׳י'^ ?^איו
 ורמגו דיל די ומש ׳שרחו אנתגבלע
 *~די ׳בתכ ןמיס * די חולשמל ׳ דיל די מ

 /\רעיי רי וגל אבתש ךע ׳ דימ ידמא

 ךמשב ־למל יתימאו ךמאמ יחי^״^דמאחו
 י —ימאב רשאל;י ךמשלעבתכגו

 רמא יתדימו 'ימאו חוערי^מבחפח
 אוהה הלילב ךמאוהו דיעה ךילת
 ט6 " ןמח אב אל רע/ ןמיתג

 ^־לב ךילממ ריב ךלמ בל םימיגל£' '" '־;מאיו
 ןייבותיא יח1י ךלמה ^יאובו ךלמ

 ןיי ימעטת ^איז יי ותייבש זרו
 קע ימלעת לו ןייב רשא ךכח ימחת
 י ,*שיי ׳,'ןיימ אלו • הרובשמ

 ׳#׳ '׳?



 ׳ ז־־ירעחתוגבארי הדועתב חיע ;באתו
 ׳ סיכומרקל זרוע ׳הדיחפהל קלפע
 ׳ םיעגנל ויהי ׳םינמושמ וריחותס#

 ׳ שימגה השונכ וג1? ׳ שיקה דשא דל*
 ע׳ת "שיקיבליאשפ וגתאפתאזלכו ׳

 לעוונימה אל לחאו ׳ •וג י אנש םש וק לכאיו
 ;דערבו ׳גגשו שיק ןב םק וגאמחתאז

 ז־־דגיק ׳גגאלע לפוחביגגופתנוז
 ׳סעאוואטח וניתובא ם^עמל םיאשונ

 תל׳ינוי "םנוע םלבוס ונחנאו .
 י .יימ/

 ׳ע־רלכסנ דש אב ־.תישעש הפ האד *׳ ;באתו
 ש=בןעשו^מיאד צ־לכסה הקע
 יכ ׳ םיערוכ לו םילש ופלשב

 ׳ וגתאפ״חאזהער ׳ םיעשרל םיינחמ
 הת י ונתאבתאלב ׳ ונגפה אליפלע ו

 >,'>•<-1)^ךו-

 *רמאנש ׳ סשדשעשתאז שבש
 ׳ םעעשרל םלש ןיאש׳ ם^עשיככ
 אה בסב אצמשכ בתכ * אדכס ישפש

 —ןהי יפע יתש ׳ הרגתנ וכ ןמשו

 לבאיו



 םכשזר-^ג ורגחח * םש חירכ חלהת
 ׳ז ותרבסה סתלפת ׳םשכגלככוםכבילירככ

 זככוגו־ךח ׳תבעת סדיעבו תמכסה םמעו
 ס^[ע^זי תדמועה ייכד ־.תעמש סתקנאו ׳•׳ ז־עיעש

 ׳תחמעה םתלואג ׳תשחה ס/יעושת ׳תלכק
 " י יזיעסגוגל חימעתןכ

 ־ סמויכא אעמוש יכ ךש־יק י־רכ־יכ כותכג
 ו—ייכ אל פ לכאנו ׳ היב אל ייריסא לו 2יי
 וי—גפ ־ריתסה אלו ינע תמע ץקש אלו

 *ע&פב ";למש ויאועושכו ,ונממ

 "ינע ׳ הכוכנ הנושארכ ושושריזי^
 1ךע ׳הביכרה הודחב הינש ו

 תו־יע ׳ הכורא הכמל התלע ׳ הבפהב ' החורל הרע
 -ימסא 3ןתכתו הע^ע הכימתה המעל הליגמ

 *.• ד ׳•' .י -י*־ • *״ ־׳*״׳ י• *■י׳-

 תיא ׳ הדמלל וכתפ יכרדמו הכלמה ׳הבלמה
 י ז־הרוהיו ^השיתזיאכ * הדימעהל םירופח ימי

 ךמ;ח£׳ כ הלערב יליגו האריכ *ייתאוד:^'



\ 

 םהיביואל 'יפנ םדחפ׳ םחימקליפהכתשרפתרופ

 םהינמזב םישוע םירופ סהיךעכ םיבשויה םיזרפ
 ולכקו ומייק םואתפ'סהילע זיבתכנכ *ןקיתתשדפ
 ץרתמש ׳סוט סערזלעוםהלע ׳ םהלע סי־יוהיה

 ■*■• *, ־ *׳ -״ ׳- ׳ י• —ז *׳׳ '* *"* ׳ '

 ודוה ׳בוטכ ולכי םתימיו יכו מ םויו התשמו
 -׳־־ -י-י ד *.• .. • •, •י .

 בוק?* ל ׳בוט יב
 להק ישורקלכבושק ׳ ויבלע בילע רעתיכע דוע

 ץרעור ןגד ־ םיער שחר הער םר • ומודקתירנק

 ריש ׳יעושעש ןמש רפש םעמש דקש ׳ וממור

 *רזואיעות תודלות תלחות ןבות ךמות ׳ ומולש

 גבוט שרוד ןגר רמז ךדע שחלןגשא ׳ומימת

 ׳ וגז־־יירב *יכז׳ ועי י מ דימ יח ץחל ויכריל ׳ומעל

 1 ׳ועבש ,־{לוה תיגיימלככ ׳רומ ןימגק ׳ ו>יישוהו

 'י ?סע ל " ועהז לכל םולש רכירו

 ^לשיככ סלק עכ ץיוןיו תה ץי$מי

 ףיס דע ר1ידע ףכ ♦י ןזל (1)פכ ריד
 תםיכ_ל?ענ1 טיטמ;?1ךכ?
 עלפי ענ)6) 0111} >ט01 *ייט׳ד

 :^י0י> ?חג?1כ



 ע

 לכה ,השק ,ריכא . "חרפרתכש
 תשקה רעש לכ היבאב׳ ,רשא יחוחיג
 היצ ׳השכחאלרעלהאג ׳חשמי ימהיק^מ
 םכבהה שש י רשנט/*ורצ>םש ׳ השמהועעש

 • -• - -י ,׳•■ • י• ־י־••• ״ " יסח וכיפ ןגמכ םרזעי דהכ♦ שש טב תיךע ׳ וסכג
 ן4צפ

 הרהסל הנוגה הרזגו הקזירסרב חרומ החרהיצ
 י—ייזאתג קורקרכו *הרזהמ ןגסו רכב ׳היש
 תנמשו וס^גהורפ^עסיח ׳ארזע השעש החצ

 גייז־והלי וסכי הנמש עכעחרע וסכנ םהמ
 הילצב ׳וסהוב יפ םשגכ

 י׳י יי ♦״׳;

 קירחהל קרח תכיס מכ ׳ קירת סילולז * הרצ
 קירהל הרפאכ סדלח ׳קירהל חצערב םיקולח
 ;-*שעש םיחשככ קירע,רל ,רכ םירוהה

 ץהירעהל ׳ ושעכניורצ^כש ׳ קירעה ןנעמש
 "י** * ז * \?כ ׳וסח וכיב שוריל

 ^־־לורגה םראסשלרכז 1יורכ יוג והקי הרפ
 ךלמה רוכב ורימה רשא ׳לודג אטחל סוככ

 ׳יז•''*׳' ־*      ,, -



 שךיטב

 תשעש םיחשבב ־לודג ;ךתיב ימר חירהשכ לודגה
 ושעג.חור*$עשת ׳לודג ןהב ןנחוי

 רסחוביפ
 ןויקג טומה *ןוגיט״תפמשמ־ יגעלתקחמפ חיפ

 ה־״גכ יבנעל החיה הדורס יכעשפ הומש יבועמ רוהל
 ישכ- ךתיערל ׳ ו^בביח&עמש יבנעוהילהשעש

 ־ ךזיו/^׳ל וסח וב ט
 יחוגו ילעיב׳ ירעו שבוחו הכורא ילתויה ׳ ירוערנ^י,ררב

 ז־רר&כ׳ *רער ימתבוחע ידעי״עורל הלתה׳ירעויו
 הביטיהל • ושיעב״חורפעשת ־ידמגה למבח השעש

 במ*ה ל " וסח וביב ובוספ
 סימכהעישד יבא״הוייגאיגל רכז ׳ איבהל טיישק הרפ

 הרבכ איבי יפרוע הפיפת ׳ יברקמ יתלליוע יבוחב
 בכיבל ושנעכצוורגלעבש ־ יבאיבןב^עמשי הועעש

 ׳דיבלב^ייבח ן4>י הששב וסח וביב םולשב

 " ז־יד&ר רעוי
 ו—רקובד ךבישא 0וא
 י~רק״דעל "חט״דוגהעפח



 ׳ ירקוחמ שכרכ היריחגהל
 הקושחלגנהאכ םהל ־הקומעו הכייא הואב

 " היקכזרל •יאועל ריפיכ

 הקקהג יאעובו ףקומב הקזוחב *יאהב איה םג
 " ז־יקלהל ילב ומעמ

 |י מיז״ה יחתפב חאז תיומב םקזחחהב חאז יב ירשא

 היפאיכהלסגו הרןכוגךעכשרר

 " ו־ריפכל ריבע 0ךעב
 ׳ הלזג םהישמרח ׳ הרפב ואטחב אלה

 ׳ הירוס חיימאב סגהו .
 * ־ זירכמ םחכ ךשח ׳הייזיע לבקמה הזו

 " הרעו הקול* הרע לכו

 ׳ הכת הגוי יסכ הינודא היכ ןויכז

 ׳הכיבמל 'לכ דעל
 הרמויתהל הב י1כע י ׳ המיממח״ידה!י

 ׳המשג יעיי עצל
 ׳ המשגמויה ילכ ׳ המ^טבוטכ ה;9עס1

 'תמשגה ץיאהו

 ;סונ ק־רעזייר אבי זייימשי יי>ייע י זחותהת&חמ"



 רע • המילש סומ ילב ׳ המימת הביסו ירקי
 ׳־ה ז^מיוסמהרהמבותייקנב

 המוגע ש תג חמשל ׳ המושר קוקח בתכ
 ת ■ הממורלו *ןוקזל הלעמל

 תותין ׳ המע;? ןועליחמלו המשאו אטחרהטל
 תותו( " המישאהל ילבדעל
 רג דחוימה סשפתיעיל ׳ דתא יוגתיהטמ

 1 ^ ־י״'•׳ •י• י״ז .

 ןושאר; דהיתי התליכב רשא
 ־ ׳ רחתתי אל סגויגהו ־ דחצמ ךשית סשפג

 *סי דחאי כ!ר3 סלתגתהכ
 תאלי: ׳ -רתיבבו תחפכ דחאכושדוי סהיאגיש

 ובסי] ׳ דזרא סכש רועל סיכיעכ
 .ומומ־וווו •״ ־׳ . י י־׳• !

 תיאי ־חתגתמורונגכדו * התגנתג ןהכ ־יי ךע
 ץירעה' . * **יזיתגת לכ קודקדבו

 ׳ זתיא ברקי אוה * העברקהו הלעות
 עבה ד־יחיא איעייאיהו

 םיברוצ: התכ־יכ תא סיכתמי ׳ התביס לתה םיתיע
 ןיו ׳ז-דמיתילרקלפ
 •רו*5 ׳ הללוע ו סומ ילכ ־ הליסמ אלו זישיד\ד



 ׳ה/לועו 1לילכ ןברוקב
 •*גמכאי״ן־עמ ׳ •-%יח״א^

 ׳ הליטיו,דל הכ ולהק

 '׳ילינמ ,ינמיג׳גניממ ייי״י״ה מ*" .י-ימי•
 *דרחתו רישי סדדוןעב

 קגורזו סירמזבךכשדש** ׳םידורבםלבב

 "(עירק ׳ סיייוהמ םיה יכלק

 ךמ יי 3נ?י

 ^זבב ץי יןי^ג^ג *יכבלן^י^י
 ג־יןי/יגי<*<ה1דפ> (ייזןי 0^פ;ב> *עהשמ

 1ק/ןפןיייעמ1 (ששח^'\ע<ה35עי?י־

 )וס״וי^^פ׳^ -0ע*<י,ד!1ע •עיןייס
 / ♦י ** ־ * .*

 ׳י ^
 ׳ש־רוההר־וכש

 *־,•*.< ♦מ.״ יי; *<••־%

 •דדועל ץוינא סיגשישזדד^חעמא ן

 סיגוטלאיתייכ ךיפומ סנצ£ציי םחדמ 1 ■■
 - . ׳■״״' ־׳״ ־י- -י׳י־ 1 ן גידב יגיולג ׳ םכשיסג סדצידח ןופעפ

 ז—יעבר א ׳ םינש ישאר חעפראל ול רוזכ ׳ מיניב1



 רשזס־החהלהזמזיזתיאב חזחהבב •םינש ישאר
 " ץ־גזזי שרחההניגמב םיגיגג ־ חזחנ רוע קונעבש

 ןביכל
 עיופק^ירץיירוא רבר תועקוב הפשהרורד ןויניל

 תוביקתכיב םיסוחה ׳תיפיקב ובתעמשי הזה ש רהה
 *רעפרא^ שאה דעוו ׳תיפקוחי-פולחפמ וגפו

 הנושארבכ םרוא שרחת ׳חנשתופוקת העברא

 ןושארביחח םישגהל אנ שיח דוע קימעמש רשאב
 זייחוג ל " הנשח ישרחל

 * םי רדאכ ינרעה לואגל ןימז ־ םיקרפל אב הז הנה

 תג^יז^ר םיהתרשה םיקירה םיביבר וברשא שרח

 ובסיקהל וב םיאלמ ׳ םיקריו תורל סגעימ םיקה

 ת־יאב י ,רזהמככ םיקרפ העברא סיקדפזגעבהא
 ץירעהל ־ הזחנ רוע ןבו^עהשרשאפ הזוחל הזההז

 ^י ל הזח שרחה שידקב

 ביבייפ םביאב שוקלמו הריי ׳םיברלבמהסיהי סנה
 ־ םיברופכיבא אילקהל לשיב ׳ םיבר םיביבאבתח חב

 ןיינע ץרוק וינפל םיברחה ץע״תולעפמ ןנשל
 רופס ׳הננשל םיברע העברא ♦םיברע העברא



 ••־ יי ייע ןכ ינעכש ר!עאכ •,רגשיי!צ> יחי$תממ
 ־זיגשזי יש-ות*> ךוזעאיגגמגנןיל אנ
 . זיק־לכ

 !ווהעיהל יח לכ ןעינ^יכפ קחוהעפימ םלשורלו

 •*"יי ה׳ דעומל ונקגיג ציוהיכמנלפרשאעומןץ

 ^־ייכה עוהכמכעווגמעויכאעיפלרש עוהיכע

 ־ ת־יז ז־ימפכתוהוכ העברא ׳תוסוכעפרא סיסע וילע

 י״יזחג רוע ןכ יגעמש רשאכ ׳ הזוחל חזמהזת־יאב
 ךניי ויש ל " ,רזה שרחה ישפךתיכירל

 ־יריי־גו ד קאשמתיולעחל סירועע ׳עיו יכז סע רשכמ
 יאכע ;תייכב *יימתסיריש חועפ ׳/יו רבשמכ הוע םיור*ג

 ייכ^ימ העברא ששורלעיעיוגאע ׳תייכשתר הח 'יכ

 ןתל^£ךתוד*גב ׳ הנשורכתיעפלמזעמרא
 יט.4> אנ שיח רוע ןפ טעהש רשאכ ׳ הנושארבכ

 כי>יי 3 " הנשה ישרחל ןושארכ וגל

 איגכ ןור ןורגב אורק ׳ םישאר וררושכלוק ןתא
 * סישרוח יכנ לע רשא םיככת ישאר ׳םישרחה

 אנהו שדח ריש ׳םיש רוגמ שרח המ יתואר
 םישרוח ,ךעפ־יא ירישכ עיצש הנגרת שש ךרמ



 ■ הזיזו1? זיזמהזיראב הזחמבכ ס־שרוח העב->.ץ
 שרחה םוילש רשוכמ ׳הזזטרוע ןבונןימש דשאב

 ?ז׳ש ל " חזה
 !ימא ןגינ

 " שרחזרר רעוי
 ׳שרחה הז תוא

 "ןערז^;ישי ובו שדק^כיכ התעא

 "ינייקמםתיא התאו ׳שרק\> ןתוא םנעתיתךירחוב
 " זע־רקב ץרעג ^

 שרז+לבואתפ םהיררועו ׳שרחת התע םתלואג
 ׳ שדקיו סמי־יי חפ^כו

 ןי׳םבילזץרירבכה^ןיג םכותוכשומ^ככ׳םב^הזחשרחזי

 • םישירק'ל !תוחנהו ׳ םישי דח ^לכיכ יתשירד

 " סישרקומ יב תייח

 ׳ םיש^יגוינ םיתרפא^י סישילשיי־י ותנמזה
 םישישי ךע ר ב וביכרי ךז זד&עס •

 ישרק ןאע^ לומחתו םישירק 1ייפת יכי
 ׳ םיש רקח ש רק תיכב ח^ףז<1'

 ׳ םיכרובדכ^י תרכזה םיכורכ ןיעוכש ןו *ירז



 ׳ םיפידעמ ריפ םעישוהל
 םיכומנ לתגילמח ׳םיכרו םילד קוח

 ׳ םיכושמ ךירחא רשא
 ׳ םיפידעה םעמכומ םיכפושבל

 ׳ םיכילממ חרי שארכ
 םיץיכמר#* יפויב •ם^הקמרת^וצ־בזקי

 ׳ םילולכתמשת םשו
 -*ז־׳ י, י ־י׳~ ד

 ׳ םיללפתמ ןחמ חישכז ׳ םילעפ ךמש רוככ
 ׳םילגר שאר קכשחצ

 *׳ םכילגר !עזנ לכ ׳םילגופמ ויחי ךטפל
 םללחמו סיררשפ

 ׳ םיספו תיאלפנ השועל םישעמ ולדג רפ
 ׳ םיסומעו םיפוזרא םינכל

 ׳ םי^עפ םתו א רש א * םיסירתפ חיפ ולמנ
 םי שש .חזיה ות^עורו

 ׳ סיספיר ומישאר ת4בו • םיזמור סיכ םהיאנוש
 ?£־״ ?1(* ׳ םיסוח ויה ם חונכ יכ

 ׳תוחלעה כויכ ושישי ׳"תוחפשכ יעליע
 ך^ח ׳ • ״תוחנא לכמ והמתיו



 "תוחישל ןזא הטי
 !©והשוה4 סמושפנו ;תוחישפליפי םהיררוע

 * :׳ג־ייחפומגירלפב

 * םיריפא מירכיפז םיררע קשיח שורק
 ׳ םירודכ ויח וינפל רשא

 סירפעו רעלכמ ׳ סירחפומ סיגפכ ץר

 * סירמושפ״חויח יגנ^
 םירוכב םזועמל לפקו ׳ םירומש לילפ םהיניע רקש

 ׳ סירררויכ גחירפב סאיעוחו
 ׳ הנידעמ חילגדיו ׳ רנש י ינאב ןפת

 " שורק הנשה שרח שארב
 ךורוי 1יכה

 !דימ *ד!* עם ?^ץיוק^ק־ל \^ן
 'ר/ו הפ*ת!ובכ <ליין *מש׳^ייעם^י
 /<׳ רע (501 מ&י שיתה קי ?ש ש
 יודנייצש׳י^מ טכ(ע <ע.ה5מ/ייי

 ?ו ׳*!!היגי ??/*'?*

 "י



 יורנהתבשררעוי /
 "חספלשלו . 1.1

 סיז־ריס^ רענכ הלואנימי חוזרו^^
 וו—ילתשכ ׳ ןלמתב הדובכב ^ *
 בכיתריפומ םירשו ,םיךע׳יהעב ׳םיחודש

 ןימי ׳ סיחועגב רטסיגרה1? ׳ סידודתע ח1)
 1לע קזח המיאתהל םירדתתואבע ׳הממור

 ל־ימ^אכ ועייעי !תשודק ׳הממוךתהל יב
 ׳ פםיב*י םישידקמ ןומה לוקכ סלוקלוכז ילייח

 " המחלמ שיא ?יי ׳עמשומתהמזו יזע
 *ל^םל לבית חלכ נ ו י זל תו א העבר א רמוא רמנ

 ישנא ־ חוכ ירפה יכ היד ־ הלולכה דוהבניומקרל

 " הלוקניעוש יתעמש הנה הנעי *הלעי

 יתדרי ןכל ׳ ימשל״תשדוקמ היתובא ימימ אלה
 סעטיחניחמש רחאלו׳ ימוקמב הנהנלו הסרואל

 ׳ ימע ישודקו ־ ענל !תאכדעומלו ׳ ימוימ
 ז־רמא עימק ימהלכ ׳ רככ וכלו האגתנ ריהי ריז

 אל יריעו ׳ הכ השעא יעפה ׳ יטגעתשא הכו
 " דבלבועשי *דקש ידכדכו ׳דפוא



 ץ-יאח ידוחיבסיגוהה^יו^הותוחמא^ימ
 וית □זילב סמפראוספוקיסיגיכמ םירובלי

 ,סיגיוה וררהשי׳מלטלוטפו חליג ךיאו;םינקמ
 תייבתת ןמח ׳הביזעמיפאלפ סיפלייטויהמאזכ

 ומבייו׳ זיכחמוז^? ׳ הבשותזי1? רכרפבךתפיח
 ׳ זיביאעוגפי ׳ ברחכי *יכרכ ןפ׳ הבהא הילע
 בדסמ 'ם^עשרומחשפלפ רקשיי״יכר בישקפ
 דוה טהאג ׳ יכאלממחלישפכ ׳ ךכ־ימכי
 יכ רג־ הלכ חמשלו * □ןליגגב ורסיל ׳ סיפיפשפ

 ׳ סיעיהופתפומכ
 ׳ ךל״ח־יי םיכז סילכ ׳ךמכש 1ךעמ ריסי ׳סיפ^לדתי^יפה
 קי־יממבו ׳ חקור ןפש ןוהע ־ ךיפל ףוסשל

 * ךמילטי שחתכו "ןשיוכלי ישיפושש ךפשיכי

 ןזא ללי 0ילי4ע ׳ □ירושיק ייו לליי •ףאה יפמ רוזפ
 זמוכו"חלפפי הךלמ״א דיכלי □יראפ ךשאדכו
 ׳ םירשי יוכליםיכי * שיברו ןפשו״תליה'םירולצליל
 דנגקמגי םקז רדוע ׳ ה^לבכמיערתהל׳ הלכ הלבק

 ד ירופ .עכליאב ויייי יפי ׳ הלכלו "תיחשהל
 ה^פליאשיהי ־ התיפ וירי״יכ ףגגזיכו ׳ הלליפו



 רסמל ץע ־ םיכרד דשל'ןמח ימךשמודקש
 סיקומע סיפ ףקומ • םיפידדינ שא רופעפו
 השרודו ־ הריפעהל ועקפוה ׳ סיפוראו סיפחר

 ־ םיפולש ימי םיפוחס
 הממוד 2יי ןיפ♦

 * ! 1 י

 רי־יוי לכה
 ׳גיייג איגכ הדי ־ הלכ״חויהפ

 ׳"חודגפןפזי ׳^ייגהסירוד^י

 .מר*יה'י האיעוחל * חוסרס הל חנמ
 *.*דוךעכימי ויבלש דככ יפ

 הלגע דשל רבדל ישילש דח
 ■ חלקיזיח^' ״חאז ךיניעפ

 הלכלכל גנועכ ןמואפ ך4מח ךנימי

 ־ הלש דהל היד ׳ הדבעשל המי שרוה ךיאו
 ׳ הגיע דקשה א יטופ ולפישה
 המיא ליעית אלו דיסממ יל קייכ
 ׳ התאמ דדמהו ךפדדל ךל םוק

 "׳החייפעלדלתז ־ הכל הלשת ארי



 • ה'ריע'ר*׳יפ'י - ־ ■זיכיזמתיע׳מבט
 •■!-*וכי־ייזג -*(ציע^יעדתזייג
 • ז4ל0ע מט2ן׳0ימ ' ךרימסנע-י&נ

 ׳ היייי׳חשוע^ 'תועמויממג^
 ׳ הירבעו םץזב ׳ ובישה *ייהי

 ׳ ההיחל םוקלב יתיכפ סגח ןב םא
 ׳ זי־ראשו תוהכ תיחפי ט־י־־יא סא ןמח

 * ןחךעג ירילע ןובעי יכשכו
 תמאה רי־יעא אל יב תקמעי״י'

 תייבתהל התוא תלכלכ ךנוזמכ
 תימייק יל ןייקחו ה^כאמו׳ייפ ןה
 *תמ חיה ךסע לכ התנע;ילול יכ

 " ץוחיר ה יל תייחל ם*יב סולחה
 " חרבתשכ ילת םילפכ ילפכ סגו
 ׳ ל־־יחכגו״חלדג • הנשמתבכרמכ הככר

 ׳ חרבתשכ הרש תיחרשל רחוהה תיכמו
 * הלמל ץק ןי א ־ חילש ול טכ

 ׳ הלכןילכים ךחיה העת ׳י חל הפי _
 " הלית דיבכת אלו התע הל הפרח



 ^?'ב^־גיי11יורבון;רטש ׳הויעםרמגניכ

 ׳הכורכה רטש : ךיגהרובעב
 אל ןי!?׳!. תורי יחש ךע

 " *ר־^יזצי •יארה יא םירע חפא זחי
 ׳יעיבלשרתיל ךרבחמאיתוכהיכ י ־*־

 הדי פגא ד^> הז רכר וכי שי ח קיתו
 ,*ררורפ תורת לככ םירעי יתכ ינש יר

 חרטיעםיךע זרז רכרכ םיפוער
 ך^י . סעככ אבל םלכ

 םתוא תוארלל סיעריכע םר איבה
 ־ סתיככ םה םגושעמו ויכוטרחל ארק

 םתו דעיכ שיפפןיא יתיפא אלה סג
 םתוא תושי יתכפה םי ךע יתכ תשב
 * סיגוגהו םר אר םי רכר ן יבע ול בישה

 • םיגירחאכ סיקתתו ןושאר גוז חנה
 סיביזרשיי יבר בורע סיבכ הנה

 ׳ סיגכ רובבחספו ׳ ךשחו הכרא ררכתישה
 ׳ הכנלעל •ושיירוה אלו סלכיניעכוה

 ׳ הביתכו תירנגע ימרפ תאעי דוה חלפו
 יד־* " *. *־״ י *• ״ *



 ־רבעזע^סיי-י אייו
 הירחא יפרחו

 ה^יןתגה קייח
 ׳םינבמל קיפסה א^ל

 םאיזעה ןב^הז
 ,רעפזע סעמכשמו

 סי •ןוהב חעפןי
 י הייחאורחא א^רו

 הופברמוע^וק

 ׳אב^י וזעקפרועו

 הכנסיח^הירכ^
 םיהו רתפ ץראכ

 היבטי יטיטמטחו
 ׳ סיזעה^ ראזצטה

 י סיבסג ריטלע רומה
 ׳טכיגגר סימכ

 • —ד— • -ד— *.

 ■ ^סיפיי א ףורח^ר
 ׳ סיפבוחו סיזע־יפ

 סיפיפח^יהאזב התיח אל ׳ סלרמ םכירגפ וזח
 ״*/, 1 י י ׳־׳ ״ יי ;י

 קעיהו׳לוירש ׳* סיכותא וחכ1ע

 ץדספר ,רורגה זי־־י^
 עאזלעו

 ־ חזעויהוג י^יי^י
 זיזמ יעגריה

 ךתייוג תיפיר
 ךפ הרהמ בירל

 ׳ ךחהפ סייכ יהליפ
 1*ו יזעו ר

 נ־רוע^י תפי יפוח

 נ־ריל״לכ רזע א ריזעה

 יאעה^ויזציזגג

 ־ ב־־יול׳יכ רייגתי
 ׳ ךורלוזע רוע1? ,ךניי
 ־הרעמה גחב ךדיז״י

 סה

 ס
. 
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 ח־וס&ר לורגהתבשררעוי /
 ,-!ריככ^ימיכנכ ס־רש !רולודשא **

 * חרוכרמו ש ישאכו חמ^ךן,יש

 ןיל-פבי !תורגכ יכמס ואכ
 ׳ תררועל שיא ןיואד תססיכחכ תימרכ

 ב^כעכעמ ירכובה לוכשא ןילי ירש ןיכ
 ןינככ ינכ ׳ רכש ירמאכ הילכ .חמאוג

 * יכז קוח ׳ רכה ירב םישחור ךלנכז
 .••■׳ ••־.י-.:יי י ־-׳

 ז־־ךלעינב :רכסהו ץירעהל ומשורק
 םורמ אה י ראכמי חגכככו • שרקמי

 *״*- * * ר• - כ- -•>- ; • —-1* * — 1—ן► * .

 םיבהא ג־יע עג
 םירע ירעב חאכ

 ןמבו "רבע חרמ
 חמיראוע^י קטעו

 ןגיירבא^ר
 *ןונב חמויח ךע

 ־ סי־רו׳ר יוורו
 שבירירר מוילגו

 ׳ םירימע חירי לע

 '0'י^יללרייגי^י
 ׳ תלכ ךרשמה

 "ז־רלושכ זרתייח



 תירבב היבע אביו
 וילא האיביו

 *דתי הל ונמוז
 היבע ימואת
 ךלמתביגולתולח

 ךלמל הליבוהל
 סינמה ימעמ

 תדלוה סויברשא
 היחולשל הרחי

 י חל>יב תייחל
 י ז־־חלאהתעבשב

 * ׳ ׳ םיחולש תייחל
 סיחאהינשסח

 *םיזרובג םירבחב
 * * ״י■ י•

 • □יחוורמ תוילעגב
 סינתונ חל

 שכטתיאל ירסמנ
 ביגימאב הנימאחל

 ־ סיגיתח ןמזעג יב ןמאתי ארחו
 " ז־־ילימ הבישח הנעוגעגב חלכ

 ז־חרוסו ז־ילונ תלסלוסמו ינא הרודמ
 ",׳ יי '׳ ** ' 1

 תלוע ינכריב הריהמ המאל
 ה־לעמהרותהמב חילעהלינאימו

 המלחאו םמב רז^עתחלי שובלל הכולמ
 ־ תמלוהל תהבג ינפ לבות ךיא הרפש
 המיאנכ הזבי שמ חיברשיב יגגתת ל ךבלב אנ
 " המחלמ שיא *יי ךישיוע ך ילע יב יכ

 ־ *ךיחוגל יחיפה ךורנ ותוממור י>וסלה



 ׳ ךייחל ווגתי םיייתבו • ורחתי ןיאיע
 ־ךיתטבמב יסאיבו יחבש ךיבאתיבו ךמע

 ךיהלףבכגבולמףיגעו 1י י רובתראפתתיזכעתייהו
 ו־ךעוגע רסל 1יחה וגתאכב דעומשהתאז דעיפ
 זיעבגלבב יקספתת אלו יעירת הכל>ייר

 ׳ ז־ךע־דילהס העע תארקל וישרוקהל גוע
 ־ תעירי מ יל ןיא בישהל רמגו הנמנ

 ׳ חיפפיל ןבומ והובישה הלשב ץרק
 י איגודנ יאולמב וזבזובי ךיתירעוא לבו ךליח

 תיאר חק ימראמו רמלו ןבהו האי
 ׳ תיךעו םורע געוה הרוה דובעשב רשא

 ׳ הירושק ידעכ הרפיא ׳ ;יעמושב תאז תימלוש
 ־ הירומת זרוקייב העחור געשמל
 י הירחא תילוחב היתיעיר הנלבות

 ¬היררה תפוחל הלבךשמבתוארל
 ׳׳*/, -,׳ י ^
 וידי ירש ןיב
 י /, 1 ,׳. י
 ךורוי גיבה _י .

 ןבוא
> 



 עלגתכ ׳ששידומ״ע ויקוש
 ־ששותיעליתס

 ףועד םוקמב ורזחי ׳ששו םחב

 ייו1נע ךיניב ,ןונבלכוהארמ ׳ שש יפנכב

 ׳אסכלע בשוי שורק ׳שש יביבש

 ־ ךעומ יפוחל ׳ םידמחמ ולובו י םכיךעומ

 ׳ ץומח .תאיבל םיגגחמ * ׳ ןכידגב

 ׳ ביבורכ םוקמ * םיןוגאניגג א • םידומעו

 םיגול^עפ ייוטע דימע י ׳ סייסוע םיפרשכ

 ויתותפש םיקתממ ובח ־ םינשוש

 םידוקפ תוקקוז םינמאנ

 ויה םויב ׳בישקנ ולוק םינובנ

 ׳ אדומבילתי-נעל ךי*יכ סיגפואועויחכ
 םוגכ^חי

 " ןרדוזיי *יל !לוז ^זעםד־־י

 הבהה עי״עגנ תואלפב סדל^ע ןב אלפב £|ןי
 י אבנו וזינלשנל חור ׳ הנכה ךינימ האיממע׳^: <

 ׳ קבהאתליח ־ חלכל ןתחנייכל^'^כיי
 ־י אב חז חנח ירוח לוק ^מ׳־״י"*



 ויתורבר תועושי ויתובכרמ םש םירשגלעב הנג
 םירשמ^ ךלוהלוק ׳תועסונ שרקה חורב □יפברמב

 ץפקמ םירהה לע גלדמ תועמוש השמ יגזאו

 ־נ־רועבגה
 ־רברי םעפ ־ םיכשמו בירעמ ילמ יפעל ירור המורו

 תיפומרחאתפומכ ־ םיכחמ בל ץמאי םעפו ׳הערפהל
 ץיג״מ ־תונולחה ןמ חיגשמ י םיכומס םיפומליעהל

 ־סיפרחה ןיכ

 ׳ ח־ךערפ ראפתי ךיאו ־ ךלמ ךירעלב ימו ךיירע ילגר
 רבע ותסה יפ ־ ךל יכלו יתפי ־ יתעלר ךל ימוק הגהן

 • ךלה ףלח סשגה

 ~ימזל רימזתעו ־ וגעחל ץק םתו .הורבע ןמז ךלר

 ו-נעילחחל אפ־לזוגו רןה ןויזחו ■ וגעיקי למש
 •וגעראבעמשג רןחה לוקו

 •/ ן ■י״ % * י״■ *

 ךינטשליח יניעפמ ׳ ךלוע יתרבש דיבר ךילעמ
 ךישמממ יתנער ךל ימוק ־ךלוע יתרבעהו
 עיעי^שה׳ • ך יארמ תא יניארה ׳ ךלהא יסנ

 משין *0*1׳ ־1 ״ *ךלוק תא
 ךרמואבו ־ תואגה ךרבד יצו י ךיריש עזמושכו



 ךז־סרק יתקשח ־,רועמגדיגנחי^משגוהשעג
 ־ךארמו ברע ךלוק יפ הונב ךמע ןוכשלו

 ׳זיואנ
 ו—יי ,ונתעושי ברקת ־םלוע יחל וגייגעפטיפת

 יפ י םלוכל כאי שיזעאללעחת ךלהש ־ םלענ
 " סלועמ זיחח ח1יא וניתובא תדזע

 "ל - •• יי-; •/
 ונימסא תרעי

 זרסברלורגהתבשד ךומכ ימ
 ךומכיכ

 ־לא ידיחכ אהקא םכיל £יי ירעומתא

 לא ואתריחל ויטפשמו חספהתוקוחו
 לאנתי א^שיאובחשאריבאץמחריעיפת־יו

 לארשי ,רשעי המ תערל

 י חואשו ץמח רגה רואל רטיע זיעפיא רואל ןיקרוב
 ׳ הוהמפ ןייועמ םהא עבש תעשכ

 ־ *ריאמ לכמ הקידבל תפי דנההואו
 ׳־ חומו תרןן־גו תועמ רכ יפ



 יירנתךתכאייזב ךברחאו ץמח-מןמ1^ ךרבז+ייחתסג
 ־ ־רואש ראשיי אלו וינופצמ ועבי

 הקבאה רואל אלו המחה רואל אלו הגפלה רואל אל
 "רוא,ד ץכ סיה־ילאלרכיו ׳רואנךוצ

 ׳ ץמחתי ךכבלקשתתאעמו רשנעתחנה םאער
 " ץמוחו לועמ ףכמ םיחל ךל

 • ץמוחהתא תיבשי רעבל וכרר קירע זחאיו

 * ץמוא ףיסוי םירי *רהמי

 ׳ שש רחא ןוממ והאצמת םא ןה
 ׳ שישיוב יז־יחיס חייועךלחאפ ןכשת^

 ׳שירומ ךל היהי אלו ךברקמתרהת־יעבו
 ־־ שיאה ותלכאה ומופעל ןימש ךשח לכ

 ־ ךיבפ שש ם ררוצל גנודה הימו חלמה תיבו
 ׳ ךיביעכ האר סעטק םיבר תיבו

 —ייברעמתירעיא םירמתה תיבו סיעעהתיב
 " ך טפל השיאתא ןיבת ןיב

 ■ ־רננור מ א רשא לבמ הכר חכשת *יובז
 " רכע לבכ קפתסמב ןמשו ץיתחעיא



 " "רביעו בשי הגכנשימשיה סאץימו־ועוא ןכו
 * ־רבג^עשפי בחלמפלעו

 ךירע ןיא קודכ1? סעיתחחהו סטיילעזיעינכח ידוח
 ;רידכי אל יאמראל יחוהךיבזע חוח ןכו *סרא
 ןוה הפתט׳ךרע ךממ קזיחה • םחזמח טפט

 ׳ ס־־ריב םימסק ׳ ס־ימועכ וחטאי
 -•!־*** '• * -י *י , *

 ׳ וניע.ערי ויחאכ *ישא לחש י ןכשיכומ
 ־ וגועחי יעפחכ ןאכמ קרוב חז

 ׳ ו־־די מיגת ישאכ ןאכמ קרוב חזו
 "ו_נכ1עואיח חקלו

 קודכלתליפט וילע'חלפגשי ץמחכ היחמ ךדי

 ז־רשילשמ סטוממטט ומוא חיפהל ׳ חעבלו
 ז ןעפחלברכהלוכי חז חיגי שי ׳ ך^יש םיחפמ

 ־ חעכל היחו ימביהט חסה ׳ רעכלו
 ואיעוחלי ומטפל ךירע ןיא ולעא יוג ריקפחשי ץהחלכ
 םאכ *יבוע טיאמויחחא ולע לבק אל םא ׳ חעוחה

 ־ העיחמ ולחשיעי וא ילככ ומוא חסכי ׳ אעטיא חאי
 ־י- * . •׳• • ־• י *י׳ * - *" ־•* * ־׳ ״׳''*' *"׳ **

 ׳׳ חצ'ועיזי הגשיהמאיי
 לסץלכיא חשמ זיעבראב הליכא ןטז לכל



 תלרתכןיפרושושמחלב ןימיתו• ינומאועכקעבדא
 ־ידתבעית אוה ם אעיחיששב ינובנ ודוה שש

 " >יי אגש הנה שש ־ ינועמ

 ־ ךלוכנמ ושרנ^י רהי^ר רהזה ןנועמה םוימ
 ׳ ךלע ךנימילעחיזוירגעו תיעמלי ןייכירקיכ םיזירז

 ־ ךלבאמ דחא ךשמת **ו ךשפג חמש ה
 " ךליו ןנע הרב

 ומות דע ודעבמו שש דחא ולטבמ
 " וז5עמ חבשית אלו הרעמה ןמהוסיאל

 * ומורכ רלאי ותשו ,לוכא ירחא
 " ומחר רפע ,יל

 ברוק םוי םישלש ךרדב אעיש ימל רבדה ןורג
 יי םא ןתיבמ יחוא רעביו ־.דורמיש חספה

 ׳ קזוו טבשמ וי !*כיו זא׳ קוחר
 ׳ ךוחרמ ךרדכ ךלה יתיבבש יאה ןיא יכ

 ןייו ־ םיתל^ע ילבתוזירז הנייהת העמהומשב םישג
 ר ;רזחלו" םידיב הנשולת ^ בוזב םויבשברו ןמשי

 ׳ סייכה ונל ימאל ־םיניעתמיגת םרט םימה איבהל
 היהיו דמשה העמ רומשכ היהי םיחא ךרתיס



 אלו ןוהריכב ךיפש םימחגלש וישימשתימ ךיסחמ
 הגייהניתיזייכומה םירי ־ ךיסירע ימימ ןרובשאכ
 ־ *־־־ךישיעמ וייחיאלןמקו הזביש שרח ךא םירי

 •י ךישעמ סיחלאה *יכביכ
 ־ 'לכו׳יניךכא םע פ־יעתי אלש רהזה ץמחלע

 שי םא ירמה רכשו ימודאה ץמוח רסאכ
 םיחח יתרבכה התיב ןכו לכאי אלץמוחוב

 ןיכ ונממרמשהןגר ןמאוהשלכו ירעהה
 ־ לסאה אל תולעת םחירו ־ילכשהו

 ♦* *״ ¥ , ״י י• '׳

 שכעימשה הרועישו הזכפשמכ הלחתשירב
 העיב שמוחי םמ׳ייבשולשי םיעכרא רועשמ

 זככוקמב שולת אל השאו * םעירוה העי^ל ןכו

 ׳ םעה תרהזא ןנועמה םויכ הביגמה
 ־ שבעכי םירתס םחלו

 וטפשמכ ילכלכ דאכא הלעגה ירוקיב ׳
 ימורכו רוראב ץעו ןיכס ־ ונקלחא

 ־ונחיתרי^לןרכ ילכלכו יללג
 ןושאר ןושאר חיג^עמ הריכה איה

 ׳־ וכמילבי ךכעלכטי ןיעכ



 ו_נאקיו
 י ועיבטמ םהטיר סזסאעויכו תירעק ייל"

 ועבקנ םהב ישא ןשימשת ץעכ ןיישבה
 " ועדונ םתטילכהזבו סחיריוטש ילכבבחיתרי

 " ועלב ךיתוחרוא ךרהו

 י סעקותמ הזבו החרזוו ץולתיאלכסאו סיר&ש םיבירע

 ׳ בינשי רבעהו דסח ךיניע סוחתאלשרחילכלע

 ׳ סטיכנ ויהי םישרחל םהלולשכםא ןה

 " סטוש םילכמ םילכו

 ־ אוהשלב קחקדל ץמח ן טעכ ויהת םישודק

 ו ורכשת** ויטפשמו ךיכיעו ךבל ויהי

 ־ והליכי ימו דומג רוסיא ורוסיא יכ

 ־אוה בשחנ ההב יכ

 רשע העבראב העמ לוכאל תיאתתפא קר
 הממ םלע זיי ךהירבלוזעמי ־קמז זגיי מפל
 -ךכר־י הסי־יאה'??? {י״יןי י רצ'-ן'זיא
 זיחיגש3לו3אךל י ךינרע ץ?׳ הללה-ע•

 " ךיעי בוש בלב התשיו ךמחל
 ^וזע-ייפמע־יב-יאבא תיסיבגמיאתחש



 ׳תברובפה ה־עלתוליאב^רארגנכ .הכרעבו
 .זיכלפנה דילעלתייפערו£ זועפרא 'גנכו

 " תבל יביטמ רמזי העפרא

 ׳ יגוע פ תיפמ אה1ע י ליפ אפכ הליחת
 סהיגש ־רורפו העפ וכ ןחלוש וברעי
 סתיא׳יב ורמאיי ונעי ׳ יגוכנ ץוקרתפ ־י״1׳

 *יי יגפל רשי א ן הלוש ת הרז ־ יפופא
 ת .• ׳, י ^י ־^ ! י׳* י• ״ ׳ .

 ־ יכופזי תיואפעלצ וכ־יכי ירוי תי
 * יכוכב הידסכ!יופ־יככ יסיכרז^עי

 ׳ ינועמ ררל זמזישיידלןיי
 " 2ייתאפ הכרפ אשי

 ריבאל הלכיש ךע קי־ייי־י ילפרע הכיפ $י
 . ^ ׳, ׳ '׳ 1 ־י ׳״'־־־* '־ י ■

 י ־—יהו סעפ^הרתס םהילע יהי ־םתפש יל
 1 י \.< •, *י- •*׳־•• ,י .י — * י. ״י־״ ׳■ '*

 ׳ בעוסוב יתשד גנוריו ■וחמשיו ושישי "סתעוש י
 בסיתכראל ומשרר ־םתביההב

 ׳ הגאשי שרל ויפכ ווילגכ דיכפו וירילטמ רהא
 הניכנ הביר בב לבואו תסי׳דחפ׳ ספדימלעומי

 .... , , , .♦ י . י/״ ** ״ י.

 הפילשה תחמ חיעח תינחבשייישיבתיחא לליחו
 הבמי ■ ^ ^^^^^^^וס^לזזזדיבפיש י



 המש רעיבו רשכלסהןמ^טמ
 ^ ^ ׳ חמימשה םישדק היבגמב האיי אלש
 ייחש ־ המלעו הז המ ולשיש ןחלושה רקועו

 ׳ המיזמ\זיערךעגל המרע סיאתפלעיתל
 ימע ''יכארשאינעסז־לתז רמאי ו ליחתי

 יתידבעעייפמ םירעמיכ יתאעב׳ יתדעו
 >׳ יערוא ודמפיו אוכי ךירערלכ

 ♦ר י׳ ומכסמ ןייב יחש ו ימחלב ומחל וכל
 ׳עשו5 £ייבךעלרשי לג רע טש סיכלעללה ארוק
 '>יעכזי הלדימו איעומה ךרבמוויפכ ץיקגב ץחרי

 וט&שמחכרד'לכואי ,רעמציליכא המילש,ילעו
 ׳ ׳עציב^מדבלב״חי הרא יכ ;ערוג

 ׳ -־סעמכי^לע ךרכיי םימשרוזחיתוקריל
 זבעטי הל דימו "הסור חכ לבוטו

 סעידוי אוה עחקטיתר ולשי אל םא תיגשיהלעו
 *ת,־• ס&^^ז 1€• ^ערזמ חוסי אלברכוו

 • ח<ח%!^1אמףל?^

 ימיא ךיושמה לכמו



 דחאה ןמ םמשה םיפיגנ
 ותדועסל הגירהאכהעמ לכואו לטונ

 ותירחאב התוש ןויכיז הכרכ סוכו להונ
 ׳ ימואתל ייכלכאי אל ךכ רחאו

 " יתאטח רסה ירמלפ

 םמיע ןתי רחא סובלאלו יעיפרסוכלעללה רומגי
 ץ־דבשי אלו ןייה ןמ המיו לודגה ללה יילע רמאי

 תארקל ־ םירי ץופקת אל אמע סא ךא םיינעב
 " סימ ויחה אמע

 ךעימשי דול׳י יתבע הזה דעומל ןושש רשכמ
 ךעיגי סלזעיהיל האכה הגשל

 ׳ך^ודי דליל דמשה רמאיו :ביוא ךיכ&מזערגי
 ׳ ך>ירי םנעשר רגו חמשי םיקירע דוא

 ׳ החלש .רעושותימשינ וגיגחכו חעשטו לה יניךעס
 ׳ החרז הכרע שמש ימש יאיי םבלימוא

 ך 1־ . •׳י־
 הרואזיתיה םיריהיל חיר הגמגתיסה א םירעהמ ןפג

 ?ט/ר ?ריס ן ׳ תחמשו

 חסכלשלתגה הבשרעושר



 "דםי'ייע יגיאג ןיררהגס יניתיפר
 ׳ םלשיגו זיגכנב יגש שירקהתיבה
 '־־־יש וכלמ וילעו - הלשפ אהב שא הארנ זאו
 י' ׳בקו םלואה ןיפ ־ייבשו לש^יתהמ ׳ םלוע
 םיינקת ונקתי ממ1 ם^ט םתיחושפתו ־יתכ

 5^ייכבשילו־דג רשיל ר ־דיפ ןתנו םלוע
 סלש״ל חספ ורב אלו *ריפ־יכז אל בז ןיקתהו

 ׳ םליע תנשי שיאה והןין אלו תיילש זחג אלו
 גיבי הוי הזחתילימה גח ונל שי* סתישירפו

 ופיתופר דופש ירכ םלש סעפ ס רבסויו

 *> ־׳ םלש יחל וב ונתמשיי

 םע. ילפכפ * םירוה ריפעש לגלונפ י
 סע^פ^ י־ייבנ ׳ םירוסאתויהל שול

 ־״־ * : ״־* . י ׳ ןי"

 םיריבע ןרוגשו־דזיכ םושיר ־םירמנו םיכורב
 תיירכ קחו * םירכז רואיל וליטהו וכילשה

 ׳ י : 1-•׳ ־ * . *, 'י '

 ליפשימלל ונבתו וקעז י םירקש זבו םירפמ תליפ
 סס םיריו א ימזי י יכ בישי היכ סגיניח םירמו

 . • ־ •*ז ׳ ״ יי•־־״ ־־ ״ ״ *׳

 תאלל יייכדערי • ם *י-ייה א איל״יהלתכו אריו
 ׳# -יו־יייל -ילה ימאנטייא ריעב םירכרשייא



 ■ םיימשו םיעוער שיפחה^י ז+יש^ל ׳ םירע ם
 םג םירמא תיש קהל ,לחו.וירומל ביס* ררמ
 ולדוגו וזיב ילרצס םירבעה יה^ אוה ימ

 סילכע^כבשבכ סיפרכ המב ךע ׳םירודסב
 ובבישה דילי ׳ םירבגתמ המכויאבעו וידריצ

 תבהלש וינ״חו שא יתשק׳ ־ סיריראב ריראוביה*
 .וימ?עו3 םייאי ׳ םידעיב םיריצ1? וחמורו םירוכ

 י *רבשמ ונואש םירצסיב הנרב ויתואלפנו

 —־זמר ויתויהת ףקות־ םיחה קרפמו םיעלס

 " םירצסיב תהתי ן

 =>ירןע-?מ קףי אירו בש• איד ג־ץאז לסב

 םירברב רסוי אלו רבע1? המרב
 . \ • :* •* { • י :

 תכממ סירובעו םיבושמ םהינבב ועגנ רעוי
 • ך ומהו ומחת וללי ׳םירוככ תכמ רעו סד

 סציאג דרוהו בציע עגגב ׳םיריעעו םידודג

 יימע םירהמע םישח םווציו םוחקלש זאו ־ סייפעל
 .. ""^.י - י״ 5 * \ - ־ז" , * ייי* *, ־י״ *י * ־׳־*׳ י

 •ו-ידימה סתאעיגצלו ׳ בירקי םטיבציבהזו *ןסב

 לע ולכואלו ׳ םירדעתואלכממ ןאעתחק םירהזומ
 השעני םירוגח םינתומו תוליענ םילגר ׳ סילירמותיעמ



 ביריחהיבעתלזונלואדוותו סירטפיפנכחוהרוהל
 ץלא^י זיעוח יב * םיאישו םילולייהב חס&ה םש .ולבאו

 ז־ייי^ ינגש ורידילכוצו סירשכגאלסיחס*
 ? ידי״י^י םיעובק ז־רסבז־ר יהי ןכל םידואכ
 ־נ~י ,*־יוז־יפו טיזרירא /רועה קותב םידוד

 " םי־רוה

 ם״יושד ןיידכטמתסורחכ 0י>טלין^ו
 םירכירויהדשא טיט.ח־רו:ב£ילרבז ־*׳:•*

 סיד-דוס מ־־יקקב ןיל י שהמ עטי םעט הפו
 םינדיעו םיז־יוירטי הטי חשמנ ןרהאל רכז

 ו1ןשי1עידכ םי ד קוק ומוקממ ןחלוש םע ט הפי
 סקט ההו סידקג הז ליל הגוש הה

 ילככ ,רהלש רהכ ןיא יכ ־ םיררח/וורבב_חסורפב
 ןירהמו ןעלוש הכסירכ סקט ההו ־ םירההו םיהק

 םד־יןייכ ההי ׳ ןירוח טפ ויה רשא סידנגעלרפז
 ברחה שדקהל יהז םירודה /וליפא הברבאלב
 םירוקיש העפרא/ווסוב סקט ההו םידרפל אטחכ

 סקט ההו םירקיה ןויב' עב/רוילג^יכראלרכז ■י

 אטיא /ייקושי סיפל דבז ׳ םירהוג לוודגהללה



 סמאע י־יחאו ׳ סייוזאי םייוגה ןיז ילכלכב ־־ םיראו
 ג—םינוח םוגישהו סידוחפבסופיר

 ׳ םיייחבחרע וקע^גןנע ואטמו;םיהגומ םי
 םייוגל ^יס םי יזוגל |

 ויליע הלגנ־הכותג הש^גועיןיגכ □ירמל
 ימעי יחרוא אכו הכחל כעוח ולכעעכ

 ןימימ םתשיאו דקעגו • הככריכהינפ
 ע־^סבה דחאו הכרקללמ^מ^והמיאכיגנראו

 ז־־־יאידק היות ילמ^.;חואת;טכשרמ!עםיכש

 —וגג הככיגלו יהחושל רשפיא יא הכותבו

 םכיויממלוקו ־ הכ אכ ץ יקס אלכ השעםתילא
 ן—וככר יחמעכ ורמשמו ייהזה ׳ הזע םיה ימל
 ךוניכ-וזגו ודבעו/ הכעי הןיד יפיטב סוקיזתלבל
 עייאסע קגוי הלותכ סג הומכ םג ׳חכ־רחכםיה

 ז—יכינועמל יככשוהו ו־יעננ םהיפדורו הכיש
 דוסבץרעגל הבהאבו הליגו הנירכ וגנדו ו חכש י

 ^ " הכד םישידןי

 ישא ותךעככעגל וכרחתיאפת ןך^יר
 1־רע ךפשי ׳רתינויא ךרפמ לגי היפ



 >יורז ;ןרשחל ריחע ק ומכו יתמחו ו*צא ,ךיור

 יעי!ערהןאע^גנעגראמסגכלו ותראפת
 ־ יתניפמ םוח לע שרק לפיזיתמכלו

 */ | -י׳- •• • • !

 "־דירויו יתמרא יגישי רעיו ץיקיו

 1־רואש ךיתמ הלעיו • ותייח ןועממ דרי ןפךוגח

 ?אי יתוזרלרוזרי רחיורעיו י ותדע לפו חדק

 םלוע יאכ לכ ולבקיו;ותלחנו ומע ןרק םמורי

 *רמאני יתולגהב ןיעפ ןיע וחזחני ׳ יתמלמלוע

 יתעושיפ חחמשגו הליננ ׳ ותעושי ,רנהו ועהל הגה

 ׳ ןמא רמאנו ל,רש י לבו ונא
 "ניג5לה בה ןיכע

 1 "ךלי '•י ך]מ ;יי ר>עה/ א/י,י יל/יי״ע)

 ךולמי <יי ׳ ךלמ "י ךלמ ייי
 " רעו םלועל

 םיפר סייאוחמשי ץראחלנמ

 םפזעמי קרע ויפיכסלפיעו ןגע

 ׳ וי״יע פו3כ טהלת י ךלי וינפל שא ־ ואסנ ןיכמ

 ךרמ>_י



 גיהה .ץ^אח^חגרו התארלגח ויקרב וריאה
 םימשה וריגה "ץראחלפ ןי־יא ינתימי וסמגגבורכ
 '־־־יפישיכי ־ר־־ייככ סימעת ידפ וא־ךץוקדע
 ייחתש ה ׳ ס־לוייראפ סיללזי״חמח לספ ירפוע
 .חונפ הגלגקי ןייל'זדסשתי העמש.־ םיפי לכ ול

 \^ע ;יי הפא יפ * !ייךיטפשמ ןעמל הדוהי

 ינכז־דוא ׳סיהלאלכלעיהמילעכראהץראהלכ
 סיעשר -ריפ וידיסח פישפנ רמיש וז**גש ;יי

 החמש גפל י ־רשילו ןרי״יעל .עי"""*""** ׳סי־למיי
 *י- ' ׳ י' *׳ ** י *׳ ן* * ״י--

 " וש־רה ־רמזל .וירוהו ;ייכ םיקירע וחמש
 .ן ׳.׳ •/ ־. י -—׳״ * * ״*״

 בכיפו־־רה בשוי םי׳פעוזגדי
 • ; ... -״-■ *׳ *.׳

 'רודג ןויעב ?יי ץראה םמח

 אוה שורק ארונו לודג ךמש ורוי ׳ סימעחלכלעאוה ברו

 טפפשמ* סירשמפנצוכהחאכהא טפשמךלמזועו
 ווחתשהו וגיח^יי וממור ׳.תישע קתאכ^יכ תקרעו

 ^ומשו ויגדיוכפןרהאו השמ ־אוהשורק וילגר םודהל

 ־־דומעכ * םע׳יי אוהו ;יי ^ םיארוק ויבש יארוקכ



 ^.י " ו?בל.?תג קיחו וצרורע־ורפש ׳ םחי^רבריןגע
 ^ סקוגו םהלעייה אש ס ל סחינע הנרא טיהל

 יזרל. ויחיתשהו וביהלה ופפור םתולילת
 " וביהל^י שורק ־יפ ושרק

 תללימ יס.?) לגב הלד ־בל" *ל ׳׳•!!;ל;,־י ל* יה

 "פי־גע>ב %1[ךיימ; יגי )1ךרב]ח 1ל1,י

 תועמה 4הרביךעמ
 תייעחכ העח ^ותוא □ירומש 7י^ל
 אציפ םירעפ

 העחבוגעחי םוראלערובג
 טעלגב וברפמג פרע בירעמל דור

 •הידע#? *ל תעפח

 עועחפ רטיאל וגקתו הלילה הז איה םירופש ליל
 ובל רוכזי יח ׳ הליל אלו םוי אל רשא הי הלילה

 כ?וח ל הלילה הז םהילע קלח״חבהא
 ^ 4 - ״ - - י- •.׳ **'ן * *יי ׳- " *י. - יי״

 עישוהל־ םירורב ידלי י ביהועב ףול יסכמ םי־יוטשליל
 םירעפ עודול ־ סידרטט ונייחסע ורי חכחכ ־ םייייראט
 תבטלע דחי והוחעב י םירזחיגב וקותמהללט־סירכקמ

 י םירוככ



 " ־ר3*ג ו־יזימ1ע3 העי3 הליגב
 י - י %״.-* . ־•־*

 איכיב ווייעי י אכיד יצועיי איה )־י'3 םירומש^
 ז-יליגנ איה ט־יוע • ופויק 01> ריקפי ריקפ איבי

 תמאו ונע הפועפוגעשיהול" הז ־ ובהחמשיגו
 •י -רעי םלועל ךולמי

 םואוברוקפיישא ׳חלואגהןיקכרק ־ םירומש ליל

 תי־יחאש ׳ ז־ליבאו הקרמ םוא ןדעיי ץיעי ׳ הלוגס
 ךלמ1'יזציאךו־ינל ־הלילה חז איה ־ הלבמלכלץק

 \יכמ1׳? " ׳ולגגי^דשיייע

 וב ^גהל ■ םיגורתאל אוה היינש םירימש ידייל
 ^ויפת םיגביתיבאופיחמשיו־סיגושארב

 0י^ט׳תכיכ שרופ י>0_ י םעב יאייק םע ילגל ךמוייש׳

 1ער.ר יארקיבליי ידעומ

 "סרעויכב סתיא וארקת ישא

 ;ייר>י.י ןביג םילפיי-ייי שהןי ;יי/יי

 " ןכ׳יליב י״ייה ^׳יי שיל ןיזי !ז־/יי

 תיעיו ונתואהכהאסיזכעהלכמונהרחב התא
 ונתאירק ׳תטושלר לכיב ונתפמל ר ו;ונב
 ךיתרונבעל וגבלמוגהכרקי ךיחלעמכ



 ק^רו תארק ונילע שורקהולורגח ךמשו
 ׳ הזיומ&טיוחנש ־ הבהאכ טיה^יי וניר
 ןומישי הממזו םמח החמש'׳? םירעומ

 ],הז !רזח תועמהגח םייתא ׳ הזר חינמה ם־יי/יא
 * סיח^מתאילייל רכז שרק ארקמ טיתיריח

 .עיגי. אביו זרלעי וננתובא יזי^ס וגיה^
 ןורכזו ונמורכז רכזיו רקפךעמשי הערי הארי

 ןב חישמ ןוירבה ךריע םתשורי ןורבז ׳ וניתובא
 ךמ^י חלעי^׳ישיתיב ךמע 'מ ןורבה ךרךע רור

 תולימה בחסי יב ,רזה חיבהה םויב ׳ םימחרבו חבומ^ל
 ז־־־־יכרכל ובונירקפו הבוהלובוניה^ייוגירבז הזה
 םימחרו ,רעושי רכיב םיבוט םייחל וב ונעישוהו
 יניננע ךי^ל גכוכעישוהווני^יםתרו וניכחו סוח

 * התאםיחרו ןמח ךלמ *יפ

 םכבכייחל ךידעומתכדכתא וניה^ייי;ונאישהו
 וכברכת ןב ונבדבלתיערו תרמא רשאכ םולשלו
 "־ךתרותכ וג קלח ןתו ךיחועמב טש ךר היוס
 •ךת״עושיכ יגשפגתא חמשו ־ךביסמ ונענש
 בבלש בבלב! תמאב ךרנגעל ונב'?תא רהטו



 ־ר תריכשב ןינ״ינ" הבהאב וניה^יי ונליחנהו
 י5*3 ךשרקיר^ומתאמיהכש ןוששבו

 " סינמזהי ףרשייו הבשה שרקמ
 ייל^רגי י^&יךד ס ^עי&גכה^הצי,^

 •־רמוא תבשב הספ אבי םא
 1־־רנב י ו םאבעלכו ץראהו םימשה ן^3י1
 י$~רכאלמ,*ןע!3שיה םויב מיהי<
 י״רביב ךעיבשה םויב תובשיו הש:ע,רשיא
 םויתא םיח*ףרכיץתשיער1עא טיבאלמ
 1—בביכעבשיוכ יכ ותוא שידקיו עיייכזעה

 " תייש״על םיזר^ארב רשא ותכאלמ

 ה£ב היבא יאב ירויב ירבה
 ונממורו םעלכמ וגב רחב רשיא המא יאכ
 £יי וכלי ןתחו ויתועמב וגשידקו ןושיל לכמ

 •קיךעומ החינמל תיתבש הבהאב וניה^
 חיגמה םייתא ןוששל םינמזו םיגח החמשל
 י-ניתוריח ןיכז הזהתועמה גח םייתאו הזה
 וכב יכ * סירעמתאיבייל רכז שירק ארקמ



 נ—דומכשו םי^^ג3מ^דן> ונתואו .תרחב
 ןוששבו היימשפ ןוע*יפו הבהאב ךשרקירעומו

 לארשיו .עבשה שרקמ יאכוגתלחגח
 ׳ סינמזז־־יו

 ןיבזל ינויגהו וגמייקו ונייחהש המא יאכ
 "הזה

 " *יגיפפנימע ןעי יפ;

 תסש יאעומב חספ אבי םא
 זהגקי קיה ךדכמ

 " ןמז הלדבה רג שו דק ןי י

 - ןלגגזי ידע א ־רוכ המא יאפ ירומ ירכב
 ו״פיבמודו םע לב מ ונפ רחכ רשא המא יאפ
 " £י ונל ןת>דו_ויתועמכ •ונשדקו ןושל לכמ
 סיגמזו םיגח החמשל םידעומ חכהאכ וגי הל
 ונ יחיריח ןמז הזהמיעמהנחסויתא ןוששל

 י מ יפ ׳ םידעמ תאיעיל רכז שדק ארקמ
 ידעומ* ימעהלצמתשדק ונמואי תרחב



 ש רקיכ *אב ונתלחנה ןוששבי החמשב ךשרק
 ׳ סינמזחו 1השי

 חמא יאב " שאה ירואמ ארוב המא יאכ
 ןס -ךשחלרוא ןיבלוחל ש רק ןיבלידבמה

 ז>ן0?מה ימיתששל• יעיבשה םוי ןיב סיוגל ^רשי
 ת־־ילדכה בוזב םוי תשודקל תכשנישורק ןיכ

 תלדבה הטיעמה ימי תששמיעיבשה׳םוי תאי
 יאכ " ךתשורקכ ^ישי ךמעתאנישדקו

 יי שרקל שיר ק ןיב לידבמה
 ־חזה ןמזל ימעיגהו ונמ.ייקו יגייחהש ה&א יאב

 "למ&ניביסהכ ןטמפי

 " ןפגה ירפ איוכ המא יאכ ירומ ירכס
 ר_וממורו םת לפמ וגב רחב דשא המא יאכ

 וגיד^יי ונל ןתמי,ויתועמב ונשדקו ןושללבמ
 ןוששל םינמזו םיגח החמשל םידעומ הבהאכ
 ז-י*רקיב וניתורח ןיב? הזהגרועמה גח םוי תא
 נזי־־־ר״רירב יגב יב םירעמ״חאיעיל רב? שרק



 ;ד^יפז ־ סימגיהליכפ תשדק וגתיאו
 י^לקר י|*ל יגזילחנה ןוששבו החמשכ

 םינדבזזיו לרז׳ניי

 ׳י!'י 1?^ ינ>ייגה1 ונמייקו וכי יח הש הפא יא׳ב
 'לפמהפ ןעי;!׳♦ ־ *. ■* ,'•• - ׳

 1 1 ,״ 1 ,״ 1
 כ ידימכ ך1י וכקא ההא יאב ^5יכיי> 9ייץ^ש!>;

 • *׳ ^יר1 .* ״*״י

 ז־ייכראה ירפ א־ץב ההא יאכ "*ןיכה;זסיכהי־^מז

 ה״יעהי ס11ג?1י> *)שץההצכיגמימכ 1כץ>*ו

 ז פ הצי׳יליעהי*יש] א1#131*89

 הבעיךיהיןיע(•^ גגה/יכי^ירפפ;

 הי"

 • ראי־ראכעאמחלאה
 -;;די■ ל ׳• גב־י ?א״מ םי־יעובד ן^ראפ אנ/יהבא

 • •■• ־ %•׳.׳•; , ;ז • •. !־־ ,*־ יאגה אגישזי ז־יספיד יהיי־ריחל״־ד יא־ב
 ׳־"׳•׳ארשיד ןר*ע*יאז;ב ־אדחיא־ד אזיזצי^י
 - 'יייז/ישל י־־סע ןנ> .*ס־,־י אתש א ד

 י גב ^ר>*״ר1ציי־ד 5י*ע־י?י?ב :איתאר

 לצ
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 ךי־רוא

 ^גיריץיזי 'ד־יב הזה היל*ה חנת^יצ
 וכיז^^הלננש "
 -ר,-, "ריירחו ׳עזיא םעפ *יפא ןיד.פטה
 ץידבא יגא תיירילה לככש • סיכעפ יתש
 ■ ך—,^מ *כ זיזת זרל*־־י- ז־וממ ץמח
 ,ור״רי ראש 0*כ\א 'י.-1יי ־י**ה לכבש

 ו__נאעוליירזו לכב ־.' ־רוריב .רזה ז**הי
 ז—רזה **הי זיתי סיב יזבנ ,".ישרי ןיגג ן*כיא

 ־ ייביסיכ וכל?
 שני־־יעמב הערפל ועי ה םירבע

 *"־*רינ םשס וגירל א ינאיגיייי

 ־ש—^יעוח אי וליאש הייעג^ורזבותקזח
 ז_נא י*יה סיהעממ וביגיו בא תא הפקה
 ־־די תחת ינייה םידבעו ש מ וניכב יכבו וניכבו

 נ*לע רועיב ־ ־•:ךכיפל ׳םידעמ ךלמ העיפ

 ספ ימרח וגלב וליפאו סידעמתאיעיב רפסל
 ת־יא םיעריי יבלכ •םינקז ובלב םיניבנ ונלפ

 תשסירעמתאמדב רפסל וגילפי היעמ הרותה



 חכושמ חז ♦רה םידגזמ^יאיעפ רצסמה
 *־־י^ יו .׳דעי־יוהי רו רזעי1ן רג **ך*.

 לי ־ חכיןיע דו ׳ץרידזע ןב <**'.

 ץרצסמ ויהו ק-רב ינפכ ןיבוסה ויהש ןוברט
 י*בש ךע ילילה ותיואלכ םידעה מאיעיב

 ןמז^ייגה וגציוהר םחל ורמאו סהיריהלח
 ׳תירחש לשעמש/!ירק

 ןככ יגא ידח ח ידוע ןב רזעל ר םהל

 —ומאמש יתיכז אלו הגש.םיעבש

 אמוז ןכ השרדש דעתילילכ םירעמ מאי*י
 ץדאמ ךמאל" םוי תא רובזת ןעמל דמאנש
 ימי לכ םימיה ךייח ימי ךייחימילכ םירעמ

 סלןעח ךייח ימי דמוא םימכחו תולילה ךייח
 גרא איכהל אכה םלועה ךייח ימי לכ ׳חזה

 ׳ זדישמה תימי
 ןנ—ינש ךורב אוה ךורכ םוקמה
 :יעכרא דגנכ אוה ךורב לרשילהרומ
 עשר •דחאו סבה רחא חרומ חרבד םינכ

 "לשלתייי יניאש רחאי סמ דחאו

 י,



 סיקתהו תורעה המ'ימוא אוההמ 0כזר
 •ו_ניזרל;יי הוע ישא;סימפשמהו
 ו—יספח תוכילהב וליומא התא ףא ׳ ינתא

 ןומיקיפא חספה רחא ,ןיהיזכפמ ןיא
 תאזה הרוכבה המ; המוא אוההמ^ןעד

 ליעותש יפלו ׳יל *^יי ם?ל ס?ל
 ז־־יתא ףא ׳ יקזעגנ יפבו ללכה ןמ ומעעתא
 *■יוכעכ וליומאו ריבש 1יא ההקהו ול יובא
 * אלו ילייד סירג״כמ וזיאמ יל זיזגעיזוז

 •■^גנ היזיאיל סיגי זייהו-וימע

 ץירא תימאו תאז המ ימוא איה זיז־ םת
 תייפמ סירעממ ?יי וגאיעוה יי קזחכ

 *• סייפת

 ן—ייל חתפ !יא '^יעלתקיי
 או הת םויב ךנבל תיגהו לפאבש

 םירעהמ יתאעפ יל ?יי השע הז רובעב ימא^י
 רמול יומלתשרח שארמ לוכי אוהה סויכ יא

 םוי יועבמלובי אוהה סויכ יא אוהה םויכ
 ה״עשפ יתימא אל יל ?י י השע הז רוגגעפ



 וינ&יי םיחצוכרורמי הג־םש
 וביהוגאויה הר׳הרובע ירבוע ה^ייחחמי

 י יתךיננעיר םוקמה ונפרק וישכעו *:
 יהי1*;יי רמא הכ םעה ימ^עשוהי רמאיו ג*ע
 חיר סייע׳כ םכיהיבא ובש י רהגזי רבעב 1*־*״ •
 םירחא םיה^ורכעיו רותטיבאו םהרבא ינא

 '3ז>ה סה־סאעא םכיבא תא ץן.ךאן
 סירעמץראלככ יתיא ך^יאו ההגה י

 ןמאי קחעיתא ול ןת**וי יע־רז^רא הכראו
 תאוש^ץתאת^^יאו פק^עימא קחעייל

 ; ידרי ויגבו בקעיו ומואעשר'? ריעש רה

 המירעמ
 >*יה *1י*יב ^*יזעיל ותחטבה רמוש ךך״ך^

 גיושעל ץקה מאכש המ הפקהש ׳
 גש םירמכה ןיכ וגיפא סהרכאל רמאש היב

 ד-ויהי ר4 יפע*דתעוחיסרכאל רמאיו
 זכמויא וגעו סירכעו □הל אל ץראב ךערז
 *״׳ ״ י/ ־יי *יי יי׳ -*—יי -״■־.י״ יי <*־■ - ר־יוכעי רשא יוגהמא סגו הנשתואמעפרא

 "רודג שוכרי• ואעי ןכ ירחאו יפגא ןי



 —וחא אלש מל1 וניתובאל ה־ענעש {{'ה
 ח<לא וגיתיילכל ינילק ־דמע־יבלכ
 וכוח^יכלמילע םירמיע ־יו־רורור לככ

 • ם־יייב וניריב־מ הבןיהי

 3—סשעל ימראה.ןכלזעקב המ ימלו אצ

 ז-י*לא רוג אל ה.עיפש י-גימא כק;עיל
 כש לכהעא ריןע׳ילשקב ןכלו .סירביה לע
 יפלע סמא המירעמ ־יריו:יכא רכיא ימרא

 וניכא בקעי דריאלש רמלמסשרגיערכירה
 • -סשרונלאלםירעיבכעקמשהל

 ו־ררי שי&נ סנעפשכ גש ההכ טעכ יתמכ
 ?יי ךמש התעו ־ חיכי־יעיב ךיעיכא

 ^־ידבורל םיפש ח יפכוככ ךיהל .
 י-ראדשי ויהש דמלמ לודג יונל סש י;ךין

 ז־ימכ םילשי לידג יוגל םש סיניייעמ
 •ומעעיו ובריו ול״רשיו ו*י*נ ^רשי יגפיגש

 ךיזיהג הדשח חמעפ הבכי גש היפכ ביו " □/יוא ץ תא ד אלמתו דואמ דז אמכ
 םידע ידעב יאבתי ילדגתו יב־יעו



 '׳ ת-־יידעי םורעתאי המע ךרעשו ונוכנ םידש
 ז־רבה/מאנש המכ םירעמה ונמוא

 ? יב היזרו הברי ןמ ו1? המכחמג *׳ ■

 וגיאגש לע אוה םג *ןסונו המחלמ הגארקמ
 " ץראה ןמ הלעו ונב םחלמ

 םביהמ ירש וילע ומישיו גש המכ ן^ן^ץן
 י״־־ךעןכיו סתולבסבומו״נעןעמל

 ב-־רמיו זפומ* תא זיעדפל״תוגבסמ
 "ססמער

 ;האנש המכ'השק הדובע ונילע ץ^ןןין
 לארשי ינבמא םירעמ ודיבעיו

 " ךרככ
 • ז %• *.* ־־״׳*; ״׳ ►. ־,׳ ־• - ** יו—ייו נש המכ וניתובא יה^\יי

 םירעמ ךלמתמיו םהה םיברה םימיכ
 . י- י, י נ *>׳ י• -״׳י• יי- י• ׳*• . .״——

 *"־־־דיעתו.וקעזיו הרוטעה ןיב 1*רשי ינב וחנאיו

 " הרוכעה ןמ םיה1:ה ל סתעיש

 עמשיוגש המכ׳ונילקתא?ץ£ין3$עין
 םכיהל רוכזיו;םתקאנעא םיה^
 " בקעי עאי קחעיתא םהיבא תא ומייב תא

 ןיעעגו



 תאו

 תאו

 ץרא ךרד תישירפ וז וניינע תא ^■־ץן
 לרשי ינכ ת** סיהלא אריו גש המכ

 " סיהלאעדיו
 ן בהלב 5ש המכ ־ סינכה דלונילמע
 תכה'רכו -והכ/דשמ ה ךראי ה דוליה

 ךויחת
 םבו ינש המכ־ קחדה חז וניץהל
 שכירעמ רשא ץחלה תא יתיאר
 ן-■׳ יחי דכ תא רכזאו ס תא סיעה ?

 זחז-זיכ0י׳דעממ^יוב^יעי>ז^ 1 ' \ " י יי5"־ ^י־־ * ־-״ /
 ־־דו־יג (ארומכזזיייט׳גערזבז י*־ךי לד^ אל ׳ 0ירעממ $י ׳י
 ג"זיי •0ית0ויייבזתח^3? י- , ן־! "ן !עןת ^ י *

 •ף־־רש ידי לע אל ־ךאלמ
 אגש ומעעכ הכןלה אלא חילש ידי לע אל

 לכ יתכהו י הזה הלילכ סירעמ ץראכ ית־יכעו
 ^־־דיככז ׳ המחכ דעו ס־זאמ־ םירעמ ץראב רוכב

 " (יי ינא סיטפש השעא י םירעמ יהלא
 ־ז־־דזח הלילב □ירעמ ץראכ לןךך^ך
 לכ יתיכהו ךאלמה אדו ינא :

 טא ־המהב דעו םדאמ סירעס ץראכ רובכ
 י סיטכש השעא סירעס יהלא לככו ־ ךרשה אלו



 "רחא א^דו אוה ינא • *יי ינא חי^יטה אדו ינא
 /יי די חנזי 5ט חלכב רבדח וז חןיזח דינ
 קיסוסכ הדועב דטא ךנןימב חעח
 *־"זבכ רכדךאעבו רקבב סי^למנב'סירסחב

 " דאמ
 וכרחוונט חלכב ברחח וז חיוטנ
 ,,^!טורי^ע היוטנ ודיכ קופיאש

 בשחמכ׳ חניכטיודנוז4ידכ י01מב1
 ,^(^^ סיח^חסנחוא * י

 סיתפייבכו תותואכ תיסלכנ יונ ברןנמ יוגו^ל
 3יא־רומבו חדטנ ערזבו ,חן־וזח דיבו המ׳י^בו

 בירעמב סכיח^ *יי חטע רועא^יכב סי^לורכ
 1 ךיניעד '־ . :-י ־ י " ־־ יי י־'׳ ־׳־״ ׳ 1:

 "יי י■ ־-־ •-
 תיאד בש׳ חמב חטמח חז חיתואכו
 ׳־"ךדיב חקת הזח חטמח
 " תתאה תאיב חשעת דטא
 ית־יהנו גט ,דמב׳ ©ךח חז
 סי ץראבו סימטב סיתפיט

 ן טע תוירובתו טא •

 ערזבו



 ג־׳ ־דזבו םיתש׳ הקזח דיכרחא
 ׳ םרש לי רנ ירומכו ׳ סיסש חיומג

 "סיכש םיחסומכו סיסזע תותורכו
 ח5(יח איכזיש תופסה ־־ישע י^.

 ךח ולאו סירעמב סיךעסהלע׳
 ׳ רכד ־בייע סינב ׳ סי^דרפע סד
 תכמו * ךשח ־ הכרא ׳ ד *יכ * ץחי זע

 זהכ ןחג היה חדוהי ר ׳סירוככ
 *ו•*# 0 ״ #*#^ 'ד*# *י י

 "בהאג ־שרע ׳ךעד ־ ןינמיס *
 ו—*תא ןיכמ רמוא ילילגה יסוי ד-י^ך
 סירעמכ סירעמה וק^1צ> דמוא
 ־תיובמ סישמח וק'־־" םיח לסו סוכמ רשע
 .ןרמאי!'׳ רמוא אוה חמ 0*יךר^ןר3
 ׳ז*דעך^^א0ימופךחח י־ :
 י ולו א אוח המ סיה 1*יעו ־ םיהולא עכעא

 חשס רשא חלודגח ד יח סא ־לארשי אריו
 ־ סממ רשע עבעאכ וקל חמב םירעמכ ׳־ל

 סיה לומ סוכמ רשע עכעאכ התעס דומא
 ־סוכמ׳סיזעמח 1(^7



 זינ״י ן־־דכמלכש ןיכמ *רמוא רזעילא ר
 סירעמה^עהכקה איבהש
 !—וישילש■ תופו? בברעלש הסיה סידעמכ
 יכע^למתחילשמ הךמסעה הרבע1 ופע ןתח םג
 י ^־■־^ד׳ש זירע ׳ םיתש סעז ׳ תחא ח ר בע י םיער
 קיתעמ רימא עברא סיעי יכאלמ תחלשמ
 וק^״סיזד ידעו• תיביכ סיועמחוקד סי־יימכ

 "תוכמ םיתאמ

 ־ !לכמז זדבמ^כש ןינמ רמוא ן13י(ל1^ ^ י
 סירעמחלע חבקה איבהש
 סב חלשי גש תוכמ שמזדלש !יתיזו םירעמב
 יכאלמ תחלשמ חךעוס£זו תרבע ופא ןיד יי
 הרע• שלש סעז סיתש תרבע תחא ופאי םיער
 —רומא ־ שמח סיעד יכאלמ תחלשמ עברא
 סיח 1יעו תוכמ סישמחוקל סירעמבהתעמ

 ־־תוכמ םישמחו סיתאמ וקל
 ־• וניניע סוקסיד תוגוט תילעמ חמכ

 סירעממ וכאיעיזר , וליא
 ־ וגייד סיט יגש סחב חשע אלו

 ־



 סיוכפש סחכ השע
 * ונייד סחדילאב ח שע׳ אלו

 סחי הלאכ חועע

 || וכזתכמיאנושעקיש
 | ׳ יג״יחנש שכרארכרמכונברוג׳־ קפס א^דד
 ן! חכש סיעכרא רבדמכ ונכייע ק פ□
 11 ׳רנייד ןמה הא ינליכאה אילו
 1 ץכהתאונ^דיבאה
 | ־ונייה תבשחתמ ז גלןתטא^?ו
 1 הבשה תאובנל ןתנ

4, 



 ול
 ׳ונייד יניסרהיגפ^מכרק^ר

 יניס רחיגפלזגברק
 ונלץתנאלי

 יל ז" ,
 ונסינכה אלו

 ׳ סייד הרותה תא

 ונסינכה

 הרותהמו זנ
 ׳ונייד

 לרשי

 ודיא

 וליא'

 .. -., , ^ וליא
 " ונייד ה ריחנה תיסוכל הגנב א^ז
 ,־דלדפב הניט הסכו המכ תחאל?
 ־ סיל;/ סוקמל תלפוכמו

 ׳ סיטפש סהכ הטי!/ ׳ םירהממ דכאיעוה
 ׳ סחירדבב תא גרה סהיהלב השע
 ־ םיה תא וגלעיק סנוממתא ונל ןתג

 ׳ ובותכוגיאגשעקיש ׳הברחב דבדתב ונריבעה
 ■י תא וכליבאה׳הגשסיעברא רבדמב דגכרע קפס

 ׳ יניס רה ינפל ונברק ־ תבשה תא דגל ןתנ
 * *<רשי ץראלדנסינכה ׳ חדותהתא סל ןתנ '

 *׳ דניתדביע לכלע הרפכל ׳ הריהבה תיננוכל הנב
 אלש ימלב ׳רמוא היה ן^ר
 ;—ז י-הד השלש ריכא



 זעממאמ^לאנו

 ז־יעמ חספ'רהכוזד י׳די אעי א^ל חספכו^יא
 ת־וספש םושנלמ׳ המ םושנלמ חספ רורמו
 "הרמאו גש סי׳יעמכוניהובא יתבכיע םוקמה

 ינכ יתכרימחספרשא ר$£אוה חספהבז
 ־זכימכתאד םירעמ תא וסעכ םירעמכ ^רשי

 ׳רוחמשיו םעזי דקיו 1ליער
 'דמ׳ חלכ סוש 1ימ ׳ ןי^דכא ונפיש וז ןךך^ן^
 וקג^קי '*־־־לש ומעכ ׳קיפסמ אלש םוש " ־"

 םהילמ ה
 תיא ופאיו לש ץ^אגו הכקזי םיכבמה יפ^דמ
 ך^ייב םהידימ התלגנש *דמ ץימחהל וניממא

 יכמזעסתסמ סיךעסמ־ואינ״וח רשא קעכה
 חמחמההיד ןל3י אלו סירעמס ושרג יב ץמח אל

 ־סכ^יושמא^ח־דעסגו
 רמ םושל!/ןי ׳^2/זי^כא זנאשהז

 תיא םירעמה ןדרמש סוש למ
 םהייח תא ורדסיו לש ׳םירעמכ וניתוכא ייח
 ח״דדכמ 'לככו סיגכדכו רמחכ השק הדכמכ
 םכחכ ודבמ סת־זכמ ^כ תא הדשכ
 -——^ 7-4י—



 שימ תדארד םדא םייח דודו רוד• ול ל בכ
 •קידעסמאעיאוח וליאכ־ ומעע
 ז־־דז רזכעב׳ רסאיד אוהה סיס ךנבל תדגהו ג ש־
 ן־־ ןכיתבל אלש סירעממ יתאע־ב יל <*י השע
 בש *סחמעלאגונתא ףא ^ל^׳ל^־ידלנ
 שתל ונתא איבה ןעמל סשמ איעדה ונתאו
 . ־־ וניתבאלעבשנרשא ץראהתא סל 1
 ׳י—?לחל תוחוהל־םיבייח ונא *ד*י\ל £ןיל

 ז. ־ ז ן . 1 22 1
 —ו יזחלו םמורדראפל חבשל • ־ :

 ^דמל םימלועה יחל הנמל ־ שדקלו ־סלקלו
 ,תואלפנהשועל׳הךערשילידגמל *שולחת
 תותיאהלכ תא וניתבאלו ׳ ונל השעש יסל
 ךרפמ וגאימהו ולאה סיסינהו םיתפומהו
 * םחרמל רב־םהןמ שפיגל ץחלמ ־ .שפוחל
 ז—םיזע םימ ונל השעו *תוריחל תירבעמ
 ^־דולסמל סי יכבנ־ תשכ׳יל סי תמוח* הביתכ
 וינפל רמאנו ׳למב *ןוס םי ירזנבונריכעחו

 "חיללח
 יד;ת השלש ריכא י : ״ /סג ז



 ;־י6ז ו^דזי•־*י, ידבעי9דה קר־ן^ךןד
 ך -רובמ £יסשיהי ,^יסש
 ■ ו*זיכסדע שמש ןדרזסזכ׳ ם^דוע דעז זיתעמ
 סימשה ידע• #י סיינ ^1דעסר י *י םש ¥?המ

 תכוע^ד יהיבגמח מיח\ *ייכ ימ ־ ודובכ
 ח ׳*דד רפעמ ימיקמ ץרמבו םימשכ היא־דק
 ס^׳סיבידכ סע יכיועזזי^ סיב* םירי תופשאמ



 הצמדב^כא^ד חזה ה^כדנעדחו סירעממ
 ונעדי וניחבה יח^ד וגיח^א *י דורמו

 שכמיחסש * סו^לש^7 ונחארק^־י סיאבה סי^לנ^־7
 ע־רמ זעודחכז ׳ ךתדכעכ סיששז ךריע ץיגכב
 סיחספח ןמל סיחבזח ץמ 1יכאנ סשו׳ךשדקמ
 ך^ד חדטז ןוערזל ךחבזמ ריק^יע סמ*ז עדי *ישא
 יאכ ונשפנ תורפ^עדוגיח^לואנ^ועדחדיש

 "^דא*ר\עי 'יאנ

 יח

 ךפנה ירפ ארלב חסאיאנץ
 ןיכיכדיו ןיהי־זי ןילמגל לן<יכ\ע׳ עלביפהכ םלכ ןיקלשו

 *'0ידי^י1עגלעוב{לא המא יאב
 ׳ ־יםדן<ו• ה0וד^־י#למ׳-^*>ל8>{* ן*יה*׳ד>לטובל

 " ץראה ןמ םח'? איע !מ<י המא יאכ
 *דחיב ך־יכמל העמ,־יהיוניכו ץי^יכלג* ^נ*״־*י סלנלןתלנו

 " העמ תליכאל וכקא המא ןאכ
 ■ ך־יכיכד ר־חמהלטלנל ןילבולל ןר^רחגנ םיכסמל

 " רורמ ע^בא^ע יכקא חמא ןאכ

 *ג
* 

 לנ
$ 

 א^יכ
 * וג למד העיכזי1 ת׳יזחהלכלנל ץלכאי הסי׳יחבלבזכיכו

 ריסודחכלבטמז• ןןרזה 'יילהכ שדקמ'? יכז הכרכ

1 

 לנ^י ן^י ריחתמו׳ ישישימ סיכב ןוזיכה הכיב ןיכ־סיכל



— -. 

 ן—וזכל ךחמ5<לעד ץדסחלע דובכ ןח
 וגיחל$*ר סחיחלא 50 חי$< סיינח ורמאי
 ףסכ סהיבל׳־ע השע ץפח רשאלכ ׳ םימשב

 סיגע •ויסחי אלל סזיל ןדפסדא ידי השעס פחה
 ףא ־ ועמשי אלו סחל סיגזא׳ וארי א^יל סה1׳
 סחי^ת ־ ןושימי אלל סחיי'ץ#וךי אל סח1?
 ח ׳ דיחי סח זפכ ׳סכירגכ לגזיי א7׳ ופלחי אלל
 חטג ^ישי תיב ׳ ןהכ חטזפ רשאלכסהישוע
 :ייכ וחטב קח5<תיכ ^וחסגיבמו □יזע^ייכ

 £3דזע *יכוחטכ 6י %י? ׳ אוח סנינמל 0ךזע
 ךיכי ךיכיסיכז 2*ל ״ אל ח הכיבמו

 יארי ךרבי ןרהא תיב ךיכי ^רשי תיכחא
 סכילע׳ספילע ^י^בי׳סילדדנח סעסיגטןלח^י
 קימש השוע *ייל סחא סיכירפ י סכיככ יעו
 יככ^׳ ןהנ ץראהו £י^י םימש סייכשח׳ ץראו
 ׳י*־דרוי ^"־׳כ א^־יי ־ ןרי וללחי סיחמח א י סרא ח

 בלוע רזעל התעמ חי ךיפפ ונחנאו ׳ חיכוי

 *יעי

9 

* 



 • יגיגילה ילוק תא /יי עמשי יב יתבהא ־*חיולליז
 ז־־ יומיבו יל וכזא הובחיב

 יכו אעמלואוצ> ירעמו יתימ ילבח יכו^ב** איי[5**
 ,-דוכלמ ^יי אגא ־ א־רקא *י סשבי ץגיז הרג"
 סיאתפ׳ימיש ־ סחרמוכיחלו ןרידעו /י ןמח ׳ ישפנ
 י31 מיחוגמל ישפנ יברש עישוהי יילויתילי׳י^ז
 ןסיכיע תאיתוממישפכתעלח יב יכילעלסג /י
 תועראכ/יי יכ£ל ךלהתא ־ יחדמ ילמ תאד/העמד
 יגפ< דאס׳יתיגע יכא רבדא יכ יתכסאח ־םייזדח

 ,־בזוכ סדאהלכ יזפחב יתרמא

 ־ י^דע יזיולומנתלכ /ייל בישא חס
 סשגואשאתזעד־שיסוכ
 ־ ןמע לכל אכ הדגנ !^7שא ־ /יילירדנ ־ א־רקא /יי

 יכמ יב /יי אכא י וידיסחל החומ ח ,/יי יגיעב דקי
 ךל י רסומל תחתפ;ךתמא ןכךדבעיגא ךדבע
 /יי^־ד ירדכ ־ארקא/יי סשבו* הדות חבז חבזא
 סכזתב/ייתיב תורעהכ ומעלצל אב הדגנ 0לשא

 "היוללה סלשורי



 יכ י סימו^הלפ והוחבש י םיטלפ *י ת* ■וללה
 ׳ךדסח סליעל יכ יביט יכ $ ורוח •׳היוללה סליעל *י תמאו י וייסח ונילע רכב
 .־לארשי אג רמאי
 .ןך% ׳ןרחאסיכ אנ ורמאי
 ׳ ^3 ־£ייאריאגורמאיי
 בחרמכ יגנע ׳ הייסארןל
 קדמ ׳אריאאליל%חי.
 יאנשב האראיגאו־ ירזעביל *" ־סרא יד השע:
 ;-ןוסחל ביט ־ סדאכחו־טבמ ־ לב סיסחל ־בוט
 ?" סשכ ינמכס סייגמכ ־ סיכידנכ חיטבמ ^ייכ

 •םל7ימ^ יכ *'ל םשכ־ ינטכס סג יניכס ־ סלימא יב
 יכ *יי סשב ׳ סייחק שאכ ובער סירובדכ יניכס
 1רמזו יזע׳ ינרזע*דלפנליגמיחד החד * סללמא

 ילחאב ־ העושיו הניר לוק ־ העושיל יל יהיו ׳ הי
 ק—דממור *י ןימי ־ליח השוע *י ןימי י םיקירע
 רפסאו ׳ היח א יכ סימא אל ליח השדע ל ןימי

 י ינ נ תג אל סימלו "הי יברסי רסי י חי השעמ
 ז׳דז יחי הדיא סכ איכא־סרע ילעש יל יחספ



 יגתיגע יכ ךדד** " זבואכי סיקי׳יע £י^ל ךע\עח
 ;—*היח־סינוכה וסאמ ץבא " חעוועי^ל י^ל יהתו
 תמזדימג איהתאז התיח £יתאם "הנפשא4ד

 "וב התמועגוה^יננ*יהשיע םויה זיז " וניניעב
 "אכ העיגוה ארא

 "אכהעדצדח *("אנא
 *•אנ החידעח ׳ (יי אנא " אכ חחי^־יעה ׳*יי אנא
 " היתינמ סבונכרב (יי סטס אפה יך1יףך

 רע סיתסעב בח ורסא ׳ ונ^־י ראיו!רר £
 * ךממורא יח^ךדואז התא י^. חבזמה תטרק

 ךד^חי " ורסח 0^1ע^ יב ׳בוט יכ *',י^י ודוה
 ־ ךיסיג ^ידזנ יפכ ׳ךיסלמני ךוחבשי ךיש׳^ס
 יאב ׳ ׳ היוהדה הי ^?הת חמוענה 'יכ בוהכז

 ׳ תוחבועכ^וחמ ך^־׳מ
*** •#* 

 " הפב היבא יאב
 " יו־ד יד׳כ תמשע^י׳זיתסו * יעיבר סוכ ץבזויכו

 (יי ךמ\ע תא ךרבת יח לפ תמוצכ
 תאפת ׳ רועב ^־יכ חורו וניה^
 שככרזעח ןמ ריסת ונ^ימ ךרכז סיכו־ותי



 ןג1ד ךידעלבמו אוה התא סליתה דת
 #לגבלי*0> הרופתישדמו דזשלאוגרלמ
 0,גורחמהוסינוש^רח דיל*.התא א^יא הקמח הרע

 פורכ ^המח תז^ת ןודאתוירב^פ תויא
 ויתוירבו דסחכ ומלשבהכמח תוחכשוהה

 ן\עי 8^דז ססי א1*7 דע ^ייו םיסחדנ
 ^־־־רמ ׳ חר^׳מד דירומה אשמו ליפלכה

 ׳ וסעברחונה ׳ אלפ חשיתתוליהה
 ומו^ובוללהתי יתומש׳ סיתבשב ומלשכ דיחי
 ותעומשמ הרהמבו המודקכ רכזנה אךמולדנ

 —־־■ר {■יונ ץ־^ל^ס ןבא ארומב סילהבתמו סינ^נתי
 $ירפמ קרס םימדמ הרעש׳חיכשמ סימישביס
 ;, ״—ך^ךמ הרקע ־ סי^שמ שחנ ׳תימשמ אנוש
 תיבחבש בע!ח ׳ הבודמ קיזחמ הבכמשאה

 ׳תלחנכ הרושק
 *ךמדס םימודר ץיקמחו םינשי ררובמה

 ונחנא ךלו םיבייח אפורו םיליפט
 ומישהו סמ חריש אלמ וכיפ וליא הי רומ
 עיקר יבחרמכ חבש וניתותפשו וילנ ןימחכ הניי



 סימש ירשנכ תישוריפ זנידיו;,חריו שמזעכובמיע׳ז
 £יודדהל סיקיפסמ-זג* ץ*־תול1*כ תולק ונילגרו

 *—ךסש ת* ך יכלו וניפכב יהלזחוניהל^י ךל
 יבדל ־ סיפל* יפל* ^7עמ תח* לש ׳ וניכלמ

 3יר^ממוכיתוכ* סעו ונמגל תישעש תלבוטה תטעו

 ־בערב וכתירפ םידבש תי3םוידניה^:*זגתלאג
 דב־ךמו ונתלצה ברחמ ונתלכלכ ש3שכלטתנז
 ן־־רגה דעויטת*פד סיבד 0ישך םימכחמ •זגתטלמ
 ןכל •וניחבי ך דסח ונובזע *לד ךימחר -זנ-ודזש

 וביפ*כ תחפנש חמשנו חודו וגב תגלפש סירכ*
 וזזגשדסדביו ורזי סח ןהמיפב תמש רש* ןושלו
 ןושל לכד י חדוי ךל הפלכ יפ וניחבי ךמשל
 ךינפל זזסוקלכוש־וכת ךל ךרבלכו שבשת ךל
 תוילכחז ביקחו ךו*ריי תיבכלח לכל י זיוחתשת
 ו־־יגרמ*ת יתלמגש לכ ׳גש רבדכ ךיבש^יירזכז•
 ךירעי ימז ךל חלשי ימל ךל המדי ימ ךומכ ימ £׳
 לז־דגח ל*ה ךיתורסגכו ךישעמכ ןרשעיימו ךל
 ״*<•־״? י ץר*ו סימש הנוק ןדילש ל* ׳ *יסהו רוביגה
 —רוביגה ךמש רוכבל לודגה ׳ ךזוע תזמועעתב



 סז?{*ךרמיךחכמגי ךללהנ •ךיתימיט ח^י
 ן-רוז׳יסנןימ״^סמ ישעיכיכדידל ךזג׳-ייק
 ןץיכאו יגע׳י ונסמקזימ י^ליעמ-ושדוק םש

 ^7 ״-ד ח ^זכזעית זרהא 0יכ}7 1^ל1עכ
 %£יל /"כ □יקיךע -ונכריביהכועישותו בישקת

 •־הליחת תועמ
 ־םמורתת םירשי יפג

 ־ ךרבתת םיקירע י רבדבו
 ־ \^דקתת םידיסח ןושלבו
 ־^ךחתת םישודק גךקב

 ־דודשר^פתי ׳אישי תיב ךמע תיכבר תי7י יקזד!ך
 כ תביח ןכש רודו רוד לכב ונכלמ ךרכזו
 בעו יחלו •וניתל^י ךינפ^ד םיתבה םידועיה

 ״—־י־־דדהל םמורל ר**פל חבשל ללהל תודוהל
 רמתשי תיחכשותו תוריש ירבד לכ לע שדקלו
 ךמש חבתשי ןבבו ׳ךחישמ ךדבע ישי ץכ דוד
 *שי י־־־־דקחו לודגה ךלמה דתה סיכלמדעל

 וגיחלת *י חתנ ךדבל דל יכ ץרתביסימשך
 ת־דטרב הךמזו9דח חבשי ריש וניתיבת יהלד



 ז־רריבע׳ה^ו־זג חעג ׳ חלשממו זיע תואדוהו
 ההעס הרטעו ת־יאפח ה^הה־ השירקו סיפתמו
 **־־־־׳$< ׳ הלחבשכ ^לזדג ך^למ ^ י&ס ם^ייע ךעד
 סישעמה^בכריר$א תו^פגה ץו־ו^ הו^דוהה

 יי ז ^ ןמ^ג ך^מ הרמזכל ירישב רחובה
 ךמ^סימ^ליעה . .

 ידכעד^לה׳^יסשת^ ד^לה ןךיץץך-ך
 היכב סירמועש ׳ ^יי

 -ורמז ׳/" בו׳ט יכ חי/^יה ־ •וניח^ היב הירעחב

 $*—ישי ׳ הי ו^י דחכ בקעי יכ □יעכ יב ומש^ל

 וכיגוד^ז^■י 1 דג יג יהעדי יג^יפ ות^נס^י
 ץדז5בי סייכשב השע ^יי ץפח רש**דכ׳0יהל*<
 ז־־רעקכ םירישכ הילעמ הימוהה^יככל םימיב

 ץ״ךודצו^מהלר $*עומ השע רגכמ^י םיקךכ׳ ץראזי
 זי^יש המהב רעי סר*<מ םירעמ ירוכב הבהש
 ^בכל הערפ,ב םירעמ יבקוהב סיהפדמלהלהו*

 סימיעע סיב^מגיהל סיבי סייג הבהש וידבע
 י^־מ^לז ןשבה ך^למגשיל-ל ירויכןאה ךלמ ןוהיס^

 ^רשי^י ה^זיג'ה^להנ^ל םער** ןתנד ןענכ היכלממ



 £* ץךי יכ רודדרזדלףךפז^י 0לדעלךמש^_י:ומש
 ח בהזו ףסכ סימה יכעע סחכהי וידכעלעדומע

 סה^ *לוסמיעורכךי>^ סהלהסםד*ידי השעמ
 ו־־־דרד שי ץ*5 ף*< ■דגיז*י>לו סהל סיכזא ו*־יי

 ז־־הטדכ דש* לכ סהישועויהי סה ומכ סה י סכ
 וכרב ןדה *תמ י ^,י ת* וכח:בל*ךשי היכ סחב

 ח 5;וכרכ י *לי'וכרכיולההיכ ׳ ^ת6<
 " זידללה םתשורי ןכוש ןויעמ £י ךורכ זי
 " וידסח סלויעל יכ ׳ 3ו1כיכ ^ל ך״ךןןך

 ־חלב ׳סיהילהיה^ל -ודוה
 ןדלכ ־ סיכוד*ה יגורהל ודוה

 חלכ ׳ ודכל תולודג הי*לפנ השועל
 ׳ (ךלכ ׳ הנמחכ סימשה חשיעל
 ׳ הלב ־ סימה לע ץך*ה עקרל
 ׳ חלכ ־ םילודג סירו* השועל
 י חלכ סויכ הלשממל שמשה ת*
 ׳חלכ ׳ הלילכ הלשממל םיככ־סו חריה ה*
 ׳ הלכ ׳ סחירוככב םירעמ הכמל
 • ח^> "״ ׳ סכיתמ לרשי *עייי



 ׳ז־דיוטנ עורזבו הקזח דיכ ׳ןדךכ
 םירזגל *ץיס םי ־רזוגל ־חלכ
 ־ וכותב לרשי ריבעהו ־חלכ

 * כ ** ־י״ ב ״ ־ -ן> י־.- -

 י י ־־'י. ־1 : ^ י *דיס םיכדליחו זיערפ רעינו %
 ־רבדמכ ומע ךילוסל ־ןד^7כ

 ־ □ילודג םיכלמ הכמל •חלב
 ־ סיריד^ □יכלמ גתהיז ־חלב

 ־ י רוסמה ךלמ ןוחישל •חלב

 ח^7כ
 * י1*י
 ־חדב
 ׳חלב
 ־חלכ

 ־ןשבה ךלמ עעלו
 ־הלחנל סער^ ןהכו
 י ודבע לרשיל הלחנ
 ־ונל רכזונלפשכש

 "ןדלב
 ,ודלכ

 ־דנירעס-ונןררפיו
 ־ רשכלכל םחל ןתט

 ־םימשה לד ודוה ־זד4
 סתגי ך ת** ועמושב םחל דעב ן^״ךדך
 בירפ םחניי *יסירכ םחד ריפזד
 םהיבוש לכ י
 םיזגה \מ וגלד

 גפל םימחרל סהי^ ןתיחיד?!י
 *"הל וניעבקו וניחל ^,.ונעישוה



 ךורב־ךתליהתכ חכתשהל ךשדוק סשל תידיהל
 *לכ רמאו םלועה דעו םלועה ץמלארשי יחל*י

 ׳־היוללה ןמא םעה
 רחעעיקדבוה-וללה׳ ושדוקב לא וללה הךללח

 ןהוללה ׳לדוג ב־חכ-והללדה1 ויתורובגב והוולה
 ןז־—וללח ׳ רוניכו לבנכ ־והוללה ׳ רפיש עקת*?
 ו ן—וללה ׳ בעעי םינימב •והוללח ׳ לוחמו •ךותכ
 ליכ ־העורת ילעלעכ•והוללח ׳עמש ילעלעכ

 ־־היוללה ןליללחת המשגה
 ץ בבל ירשיגו׳ םישודק לכ לפכ ךלמ ללהתת

 -זגכלמ ךמש חכתשיז םמורזוי י סירשכרקכ

 ל?כ לע ךיבתת ־םיחענהענל םיכלמה יכלמ
 ך—זובב םש תאדברביד בותככ י הליהתו חכך3

 -והוממוריו בותכו ׳ הל התו חבךבלכ לע םמורמו
 ןרולהקמכ -והוללה י םינקז בשומבו סע להקב

 ללוהמ ךלמ-והת^ש ל55רשי רוקממ ל זניהלסרב
 י ־תזזוכשכ
 ^־־־־לכב ׳הלילכ התגלפה סיסינ בור זא



 והז־זעיג קדע דג ׳ הלילח חז תירומט*
 " חדידק יעחכ יחד * אדיל ,־■ןיו" ״*־ ־*'־11 ׳ ~

 ימד יתדחפה ׳ ז%י םולחכ ררג ־^ךמ קתנד
 *זלילוללכזיוךאלמל רוע; לר*עד ׳תלל זעמאכ

 "חלילזייעחביחיז
 סליח׳ ־הללח יעחכ חתעחמ סורתפירזבבערז
 עיסורח דיגג תסיט ׳ תלילכ סמזקכ ואעמ *ל

 יחיד "הליל רואיכבדככ התיליס
 'תלילכ וירגפ תשבותד דיא ףפיגל ףרחמ ץעי
 /־רזדומה ש־יאל ־ חליל ןושיאכ 'זכעמז לכעיכ

 יחד "הליל תזע ח זד חל1נ
 ך7ועמ תלילכ 1כגךתג זע־ךדק ילככרכתזעיכ
 דט3תא3\ע ,הליל חיתיעכ רתופתוירארוכמ

 יודיד " תלילכ סירפס בתכו יגגא
 י—ודופ ־ חליל תנט׳ רדככ וילע ךחגכ תחרוע

 —ולכדשכ חךע חלילמ תמ רמושכ ךורדת
 יחיו "תליל םגורןלבאתאחשו

 עידות □ך קליל $*לו סוי אל ומת דועאסוי בךןל
 ־־־דק פה סי רמוש הלילח ךל תנד סוית ךל יכ



 £—זיי רועב דיעת ׳הלילה לבוסזיה לב ךך!על
 יעדכ יהיו "הליל תכשח

 ־דוחכ הבורמב רידע העג רד יכ
 -ו־־רמעי ך ידז דג תכלהב

 "הכלממה ל;ךל ׳ךל סנו ךל ךלו ךל ל
 ויקיתוזחבלהכ *דודה ׳ חכולמכלזגיר הענ וליכ

 "הכלממה לךל ךל סגו ךל ךלו ךל ול ודמעי
 ןירספט ׳הכלהכ דיסח ׳הכולמב ךז הזמ וליכ

 חכלמסה (יי ךל׳ךל סגו ךל ׳ ךלו ךל ׳ יל י דיבעי
 ןיחוקל ׳ הכלהב דיבכ ׳ הכודמבדיחי הענ ול יפ

 "׳ללממה (יי ךל׳ ךלסנו ךל י ךלו ךל ול •ודמעי
 ץל-וגס׳ הכלהב עדונ׳ הכובמב םודמ הענ דל יכ
 "הכלממה *" ךליל סנו ךל ךל ךל ל ורמעי
 ןיעבע הכלהב הדופ הכודמב ־חזיע הענ א יכ

 " הכלממה (י ךל ׳ךל סגו ךל ךלו ךל יל ־ורמעי
 וימ17'"־הכלהכ סוחד׳ הכולמכ ישודק הענ וליכ

 " הכלממה (יי ךלי ךל 0גן ךל׳ ךלי ךל ׳ יל ורמעי
 וימימת הכלהכ סימת׳ הכולמב ךיקת הענ ל יכ
 *,לסמה ^י ךל׳ ךל סנו ךל'ךלי ךל יל ורמעי



 ־ ?!דפ השע ןב םירעמכ ?דפ
 השוע ־,םירועב

 • םיתפומו תדתוא תחלש םירעמב
 ־•םיתפומו ןשע תוירמת חלשת
 י ^ב1? ל[ל בע לע תככר םירעמב

 ־•אובתו לקכעלעבב־ות
 ־ םיתבה לע תחספ םירעמב

 •־סיתזיד רהלע חספת
 ־חזחנ,ךידוד לוק-מרמא םירעמכ

 ,־הז-זניהלקנה רמאנ
 ־ המ־וד בשוי ונתעשוה םירעמב

 ־חמודדלעמשילועמונלאנת

 סחאבד
 ׳זישזע

 *.* * םודאבו

 *ןדשוע

 ןויעבו
 ־השע
 ןויעבו
 ־השוע
 חרחמבז
 ד1'דע׳ונת^10־׳רי ־השוע

 ־ ג-־־דמתיילבו-י^ימ
 זישק חדובעמו־חיר ךעדקמ תאז יס הנתנדיק
 ?ל חלמ יתייח ימ ל יממו * הממוש יתמא ץרא
 ד־ד־ירחג אל • י ךסב יעוטןכשאלז לבכב יתולש

 שיא סמי רשאב ןכבו י המודא יגתסדקו/ ץויב *
 —ויקחלא ודי ךמסו *בידח ועגפו ־ יראה יפמ
 •ז^־־דבאו ־ ילמע םודא הזזב ץכ ׳ שחכה ־וכשנו

 זדתא יכ יבידו יטפשמ השע׳ ידח סילאעסשי



 4*־ךשי^ג *! הת** ךודבדל$חע ידלג״
••0 0 0 0 •• • 

 ־זז^בזדמ^ב

 תכיגתלעז ןפגה ירפל׳על ןפגה לע המן< י*0
 תיעדש הבחרל הבוט ח דמח ץר* לעל הדשה

 *רשילע-זגיהל ׳?׳ סחד־-זגדיזכ** ת** תוחנהל
 ל\ל.ימןכשמ ןויע לעו ךריע סלטמרילעו ךסע
 היןימך^־זוק ריע סלשורית** הגבו ־ןנלכמ לעל

 ךכדמי ךבומסוגיעבשל הכותב -ונילעחל ׳לגיסמ
 :בביטמו בוט ל*זיכ * הרהטבו חשודקב ,ךילע

 י־תידיפה לעו ץד^הלע ^יהתמ ךורב הת*<
 ;רודימזה ץרמואו ןוסנכזי תיכ^ל ץכלה הי ר חשכו

 רמואו חי^שה דמוע י סי־יעומה ^דבכ

 יש׳ מכש*ייש החיתפה הז

 חספדןוש^ר בויל החיתפ
 ׳ דבקג יה!ז** דע ־ ישי יגב ^ -ךך^?
 י יכע ויתסה יפ ־ח־יפךלמעוה

 ׳ סייש ןיבב לש ל ס ׳ דבע יהי המל
 ׳ רבג עלה ריעש ׳ ריעע ךולמ תהמ



 "*{למ ןמזומ
 ־יתולנבחמדא

 םידב שזבל ןיאה

 :׳ ׳■■

 ׳ *י^גינא םינש
 דכדמךותכ תאקיל
 'סחלגנדדוךקןפ
 ׳רכדסותחדסותס 'חדעלאךץןלןז

 יוד יכ ;המש׳נ
 זכיכ^ד עיגמשכ ז ^־יפתזל חילצ׳ח דמזעו

% 

 / • ^יי חא וכיביייכוא

 /יי ךןדב דוביליזי ןיגלעז ךרוכמח /י הא

 •׳דעו סלו^ל ךרובמה

 ׳ סליעח ךיימ וניהי א ׳ /יי ההא ךורב
 חקובה ייעו? יליא תב\"

 ודדז^ג
 זגל

 •וניניב ריאמה
 ׳רדא רעוי

 סולו^ח׳שדע
 ־סלוערוא

 לפואמ קוד1א

 ׳ סימחר יךעע׳
 ׳ ול סיכחמל

 ־ךש׳ח אלוכו
 ׳לכה אדסו
 סייח רעוא

 " יחד רמא
 "יחד רמא

 ןדספד ץז^רסץדרנחי



 * סירשבומ חז ירמש 'םירשרשמ עשי רוא
 " סירישחריש ׳סירשכ דידיךיכזנילזחא .׳>
 ׳ תוקןידש ףדש חלחל ׳ תוקושח יווא תלייא
 ׳תוקישנמ ינקשי תלקשחל עבש ימסא

 ךינמכמ יכמנילשומ ׳ךינמשמ תזמלעםיכורכ
 ך ינ םש חירל ׳יל ינממס קד דמח סתמשב /י

 '׳ דןיידחס רזחסנח ;ךירדחו ךתיב ינכ
 ׳ ךילחא ינכשמ ךירוחע ןידמ תיב ..י
 ~ ־ הדינ תונבמ ידוה ׳ המע בלוהאג

 ׳ תואנו ינא הלוחש ׳ הוד יכ סג. /ר
 ׳ סךחרחס זעו בלק ׳ תיחדוחמ יכ לחנ

 קרחר״ש ינאש ינ3אלחל ־תרחכתמלידק ןחנ ׳ג
 ־ילדג ולילכ תפטוש׳ ילדכ ילדמכמוילוד

 ׳ יל חדינה ׳ ילדנמ זיע ילגד . י
 * יעדדד העד ןותנ *יעדרמדחלמינוכרד'
 ־ יעדת *לי סא ׳ יעךפ חיכוהוןד .י
 יתסנסכלעקבסיכ ־יתסדגמל סוס ךירדה

 ׳ יתסוסל ׳ יתסיפכ אלמו ורימה
 ־ ךייחמ ימכ תייטד ךייח ליימ ינדתח

 ר



 $5כחד חזה />
 ׳ ׳בהד^מע *לזעיבכ *כזיעזמ ןח יבנחו

 ׳כהזיךות גנה^דיפעחריפמ /י
 ׳ דפוס גיס עדיי • ןכ סג ס^דו

 דפיסמכ ך*ימחשדע דפשע׳^דכד^סרסז מ
 - /•י •■ ן■׳ ־־^י ד,* -י׳*׳ ? י• ך.• * ■י״ . •>*

 ׳ רדמזל סיגזירע דוחי ׳ רדמזמ ןמז ןמד'*
 ׳ דדמה רודע ׳ רדמכ*7 דעכ י^דכז /י

 רפח סוכ־ס 1מז־י דפפ סורכ^דוז^לז"
 "דפפזז^דימע׳** ר£סיכ בלח *ייז .׳י

 ׳־־ יי ( ־ '־ ־ ־ /

 *יתמעדיפלחץכ/יד ׳יתדעדתכיחקשח'

 יתד^ידפיךכח יתעדיתפזח^חדיח מ
 'יךויזדודכץר ידודמ ישפח שח'

 ׳ ידיד •יפי ךגח ידידי ינתח ו יתגגח />
 סיזדקז רקוע 0ךח 0ךךתג יטקעפ ^דט*דט'*

 סךך$<7גיתפתורוק ־סיזרדזמעטס סט /ל
 ־ת^7חעםץזד יגנתי תלע^נותיפתריט'"

 ׳ת^עפחיכ? 'ת^עסתגותח םיספט מ
 ׳סיחוחת סישוד סיטויזד ׳ םיחותמ סזרו^ע:
 *סיחזחח ןיפ חפשדש׳פ ׳ סיחוחע יפךע סיתי



 ׳ רעזמ ר*ש רתי ׳ רעעמד ודי ץיעי
 ־ רעיה יעעב ןד ובתכ ךעמ ייול חר פי /י

 ־ ץע ן*למ ינביהד ׳ ץייז רועבהמ יךהכ'
 ׳ ןייה תיב לא מתיבה ׳ זייבסזחיי*רבתכ ./ד

 ׳ ;יד\צ>\ע׳וקמ תושקידס־׳י *תלשיזעתמ יגדע לבלב
 ';־חשיש^בימבמס תובישה תלוח יחנומ ס

 *יזפ׳ירפהב חייג" סנ ׳ ישילפהב ריד 5*ל׳'
 - יי . ־יי׳־׳ כ .־־י׳־ י • י ־־*,י • •-■ג - ד ־צ• י־ל

 ׳ יש$?רל תחת ול**מש ישרוביטפי ךסמל /י
 • סבשזמל בעכ סדאד ־ סכזצר דהאבל''

 ...ד - - •י: , ־־ג ■ ״* (י ־•

 ׳סבתת/תעבשה ,□בסכ ץדפתי סיריס^ד /ל

 ׳יך?דגיבדןגעץח^ *ידודד תיתחת רובמ'
 ׳ידדדלזק •ידודמ רדק רהמ /י

 ׳ יביעח סדחראב *יבעק רמדהתיגלכ
 *׳ ס׳ג^ד ידויז חמוד ׳יבעמ יפיעמ יפעמ

 ׳ ילרוג שולשתידקת ־ יל הרפש חלחג
 יל רמ*?ו ידוד הגע ׳ יל דמג תיסיעג

 רבד ןימי קירו ׳ רבסיתתסג'
 *רבע ויתסה הנה יב רבב ודיב ושמנ .י

 ־ ץרה זורפש?זד ן״דמ זוריז רוסרס



 ־ ץראבואלב סיבעגה ץרתו סולש לולס .׳
 ־ היגפ קתממ קפה היעפמ קתע קפס

 ׳ זליגפ הטבח הבאתה היגיפס תלס תלס
 ׳עלעג ףשכמ קתיפו ■עלוק ףשלג קתלקע
 ׳עלסה י וגחב יתנוי עלק הב לושלש ברע

 ׳ םילעש ודז ודמ ׳ סיליע סע סידאע
 ׳ סילעזש -מל-־יזח* ׳ םילעמ אל ץעבע

 ׳ ילל:ק קיבפ קמיע ־ ילמלמעז לגיתפ
 ־ יל ידוד ׳ ילידשה סיבפג סיבפ
 ׳ חופק אל רכש חופת סב לעזפ

 ׳ חלפיש דע קופת רד דיקפ
 יביכרפ ךינח סדי ׳ יבפךס ובכש סעסע
 ־ יבכשמ לע ־ יבטע הפ יתיכע

 ׳ הנמארחכמ סוקיס ׳ הבימשדק יבע
 ׳אב המוק** ׳הבמא שאר ןויע

 ׳ □ירומכ יתפב יתפט ׳ סירמואכיתער.יתעלק
 ׳ םיימשה יביאעמ ׳ םירמש םיכמש יתלקלק

 • יתרבס אל ביטו ־ יתלכש יב ןימק
 ־ י תדבעש טעמכ ׳ יתלבוה ילדל י שידק



 סכיהולידא ליחעוזעמ ׳ סכיתו&בעב רסוא □שר
 'סכ^יהעכשח סכת^קוחיד קוחיר

 ׳ הילש הלעי ,רכוי ׳ה^עחב יילגשיל
 ׳ ה^עה^ז יס ־ חללע יגב ושבד

 דהטח יוכידו הדטמ ־ יתטש די־־יפ^ *־יריש
 ׳ לתטס הנח * והטשל 5*ע ־יעש

 'ברעבמ^הדנסו** י ברעלמ בסרע הרדש
 ׳ בלח יזוחא■ ס^־יכ בלח ביכיג הלדש
 ד^יקסרט יגכה^ס ־ ד^7 קספ באה
 ־ דל חשע ץזייפא ו^ל חסול*,יי^ייטה
 ףסט הידילי דלגעונ ־ ףסכהמ סיגב יאיה

 ףסכ השע זילדמע ץ ףסוי הלגא הינכת

 קול״ס
 ריש םייבשמ ׳ זטארו י . הנ$*ע

 ׳סיךזד הכיתח הנר ׳ סידידי
 ךדקפלדיחי^לפכ ׳□ידוקפו קדהל ׳ הפי לנח
 " סיךולכל ןיש'־? סולק ׳ □ידומח ׳ר-דאב ־ קחלח ליגש

 ׳ םידליל □דדש ורבג ;סיד^לי ןייז הקט/ יכשח טוחכ

 ׳ סידלסי הגפ הלקי י דוד ^ילנסב



 סי״דזסי ת^רזי׳י דז5ג
 • סידיסחז סיחגא קסד ךי*ד\ע יכזע■

 * סידזסח סיריוח 0!ץזר^7

 ׳ 0זדלזי7 חקרע סוי סמח חופי^דע׳
 סידרז □ידד־ד׳-סח

 ׳ סי ד31כמ סמכי^פ ׳ חפי ך*7פ
 ׳ סידפיזס וק^חז סת

 * סידזגע׳יגצ׳-כ חגיכו^ דיעדז חלכ ןזכגמדכית**

 * סידס^מ ן*גב *ץעי
 ׳ 0ייך!מ תפ תפח הלכ דיח$* יגיתככל
 • סי ךוגואתפח תפהת
 * סידיתיז חחמס ־ךידודופיחמ

 סידתיוס תלי{5 לעמ^י׳
 סי דפע סיחזמס תזח5* ׳ הנפיטת תפס

 סיךסועמ חמנק ילגנ? '
 ׳ סידיעכ ןי$*י סקכ ד*עג ]1

 ־סידגכח תויפלתל סיתס
 םירמזהו סי$*כ *יפגע׳ *סדךפךך־^דוץ

 ־ סיריח^ סיכללכ סיסכזכד



 סירי׳לס חזמי חזמ ׳ספרכו דרנ
 סיר דסי שלושמח טיזיה

 לקתחלח סטנ ןייעמ ׳ סירימחוסי
 ׳סירומש תייקנ תוליבט
 ׳ םירעשמ שמכל דחי ־ ןמיתיאכל ץופע ירזע

 ׳סידעשלפתילנ
 □ידוסב סיאז^ס תמבל טגל יתמ

 סידימיאז סילכאלכקל
 ־ סירעשמ ריע תיארנ ־ ידנישי טא

 ׳ סידיעצ סמחסי *47ןדדת
 ׳ םירמכ טשי יתפי ׳ יתכתכ תא יתטשפ

 ׳ □ירדס ימותי םירואל
 * סירוח דועסל זא ־ דיחחלש ידוד

 סירתמכ^ רזע ןמוזמ
 י םיייי רמחכ יתכגט ׳ יתמק

 ׳ סידמזעכ יתעא ימעלו
 ׳ סי רדמ ףוטגכ ילאמ ׳ יתחתפ

 4 םירמא עמשנו השענכ
 * סיר המ טיבכס ׳ תטויגד רנו אעמ



 ׳ סירהב סיסדהכ דמע

 ׳ □ירשימ דוד שרוד ־ יתעבהה
 ׳ סיךשק יספורמ *רוס

 ׳ םירשפנדו^שדיתע^ל ׳דודמ ךדוד המ
 ׳ םירשכה תוימולכ סה

 ׳ םירשוקה חזב סימ^מ ׳ דודמ ךדוד המ
 ׳ םירושכ סיעיהנ דגנ

 ׳רזנזט*

 ידוד

 □ירשוק ודוחי
 םירש ותוכזמ הענ

 * םירש״מוסע ומעזב
 ׳ □ירישכ *ךקג בתכנ

 ־ םיריזחמ םיק־־^ד ־ויסוקךע
 ׳ סירזמתמ סושע ונויבצ•

 ׳ סי״יחשמ סייפי** יניסיפע

 ׳ □ייחש דומע ןויע
 ׳ ־ סידיתבס-טינוק ־רוע

 סיריסעס^דכבוניכרוע

 •ז1 ׳ םירו$^ד דע^ד וניכשה סי רואיבכ הזחנ הזח
 - :(־■• : •••••

 1 ^רי5*מה □ירודירודל סייק׳ סיראפסמפוניכז יד

 יג| 1 -1



 ךורוי לכ,ר

 ןפוא
 * רתכ רדטע״ןת זפ סחכ ושאר

 רתע ץח-וי ןחת
 * רתופ שרופמ חילש׳ רתס בשויכ רתבש

 ׳ רחוסו ןדנכ 3י רתויכ אשכוסד
 ׳ רתכ וי-ותג לבק ׳ רתוח חתפ ויארוק

 ׳ סמיפע סיפועתדפלע ׳ םיגפרעטר דע סיגויב רטיע
 ׳ םיגלפ ךילל חסופ ׳ םיגופס חישתיח־יתפ

 ׳ סיגפלפ ודע ךורע׳ סיגיגפ זסע ריתע

 ׳סדיוקללב סירלכא םימיענ סיחקלדומ ףוסכ וידד1*
 סיחוקפשפנל ץחמ םיחוקר חן3ךם תולדניכ
 □יחמשמ בלע בל ׳ םיחישמ תודיח תוחלל

 מיזי^ סיביע חיגודעכ ׳ םיח יסמו סיחירממבאכ
 - תוטשהמ לכקוירלעי תוטישפ םרא ירי ךידי

 ."וטישומ לכל ףרט תוטש־לק ך ררב םיעוט
 'וטקלמ יחדמ שיח תוטמותוקיזחמ תוקזח
 ׳תוטנלמ ץרח □עז תוטמו תדלגלגמתיכז

 * םינפואו,תדיח םיפרש • םעפל ץא דנויכס



 ►ךרעמ וגילז־ס דעוו ׳ ןלקוש
 *\ךפר\ע ןילנד תהתי

 ׳ *קפיסו דיעדמ י ומודה
 ־־ יךר\עמו ךיזדלמסדד
 □יקיתע סילשס תד ־ םיקתממ וכת
 ־ םיקמו רםו8ז רחב

 ׳ םיקחש רפוע ורבדכ
 ׳ סיןיר* ^בןידדסעז
 ׳ סיקיפמ ויכוסל וחכש
 ־ □יקיפ^ ץומח תלומה

 " סי קיפסמ השודק שולש יתאירק םיעז סילה
 ־;סיגפואחד

 י- חטובסעימ ךדחל שפנ -ךד^יז־ך^ <5 1 ^יז
 "ךקדוד ךלה .דג** ־ ־־

 * זגיבב ןברת הככר * דגמב ךחמ בושב
 ,דכגל דרי.ידוד

 ׳ ילידכהל ן־דכלג סמכוד ׳ ילי־זחחכ הנבכ סישג
 " יל ידודו ידודל מ*<
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 ׳ ׳יעיפ *^׳73 טגכ ־ חגסרתו 0*ב יגמיד
 דערתכ יתיער ת*5 •רפי
 ךיט^גכ פ*יב 3עתח ׳ ךטעס טעממ יגרזזזח

 ־־ךיגיע׳יטסה
 ׳ סידיח *!דוועדק ׳סידידח סידנכ ךמעו

 " סי*לחרח רדעכ ךטוע
 קס^ יכועוי ־י בייט ׳ ץומרפ* דיבז יבדכז
 *ךדמרזד ק^׳פכ

 ׳תיצי^ח ס^דוע חבט.׳תמ^7מ תסממ ימכח
 "תסדס הטח םישש׳
 ־ יתבכ סיעטוב דסי ׳ יתבב תיפוסל סיבעדט

 "יתבדי^יחתח^
 ׳ חפיקז ןךקתוחגב ׳ חפןיתח ץ7י סדטדי
 "חפןל\עגח ת*זימ
 י זיגידמ מ8ז'י חלד י זיני [ייחשו סעב

 ••זיגאתגנ^־ז
 ׳ יכתמייע סייח רפס ׳ טתתמע ן3$* דדובד

 ׳ יגתזמע יועפב יתעדי פ<ד
 ׳ תיסעד^ד דעתמו זיעזת * תימעב ריחעדד יתמ



 "תיפדושח י:עש׳יכוש>
 • סיל^ס תומי י םידעוס 3דנחזי סימנ

 " סילעככ ךימעפ ופידס
 $זג ותיוע״ככשח ןעחכזזדוכערדס

 סייפו סילימ ךורע
 ןגמךרי1^

 סירפוסדיכז^כ

 '^דדידמרי^חתפ

 ־דסמ דסח וע

 'חפש>< דומת טשןל

 ׳דסויכוטדכיר

 *כועד^זץעה

 ׳ סייפיע יגשכ ךידזע יגש׳ י"
 ׳^יד1;מ ןןרו> דד,ד
 "*דדגמכ ךרמוע

 ׳^לס1ןד ןסימכ משג1
 "^מךבכךי4עךט״מד

 ׳ תמגצ׳ ךכז־־טז *גג
 "תפעגחפזתיפיחמ

 י דסזשל קסעחלדפש׳לל
 ׳ יסז^ל התמד ןתמוק תמז
 ־רממיגבסישדדק סלכ

 " ריכתב זי^לעמ יגייסמ
 ׳סוטחלתחמחדוש׳

 *בוטה ןייכ ןכחז



 ׳ ותןלישח כ־חמ אד ׳ ותץלישנ הואנו הרוחש
 " ותקושת י^עדידל47 ינא

 ׳ סייפמ ךכ *לכתסה סירופש יו0 סילופהמ
 ירפככהני4נזיך\עה אעבידוד חכ^ל

 ׳ סימלונ ס^לע סוסכ סיפרדת יוער הגיג
 "סימיכל חמיכשנ

 ׳ ,ייפח תיערהו תובוטה ׳ חרוע^לכ ןתיי
 " היד ןנתנ םיאדודה
 • י*ל *לחומו ימחנמה חונו ידוד
 ׳ ילח^ס ךגתיימ

 ׳ ך^רס תניכש רהוז ךאב,ע זפס תוזח

 ׳* ךנאיכאךגחנא
 ׳ינקפס ךח3ש תסוו ( ;ינקכלסעךבורק

 ׳ יגק3חתוביסךישמ47 תחת 4ד$כש

 ׳ סי^לפככ ס^לש^ל רתיכ ׳ סי^לוש רחשל תי*י חא

 •־ שבבדושורי תינכ םכתת יתעכשה
 לןככ^יכ תעיז ימ ךכו^לס סיפשל ןויע

 לך3^ □תיחפ ינמש
 ׳ סיכיסמ רוכע*ל ך־רד׳סיכו״יס תיאר תיתיא



 *־ 0י3ר סימ

 ׳ ,"דמוח תוחא תרעזי חמז־ט^ד חימע ח1כיב
 " ח־םזזדעגא

 ׳ מפ^כייליל^נך ׳ יבפג 0ךכ הדוד יו
 ־* יבפ^7 י^ד׳ש ימיכ

 * םיבבס □ירשי רדא ׳ םיביגמ ןגמה 4׳?*
 ׳־ סיבבכ תבשויל

 ־ י *דודר סוכ יכז דרגי ׳ידידי ןדירפמ תיירסמ
 "ידודחדנ

 ׳ סי^דדיחכ זאכ ץמא • סי^לוי טכ ^7 חסך-ו
 מ4׳יא.ד רפוע*'? ייא יבעל

 • םימס דימ ךחכוב ־ 0ימס *לןלשמכ ^7(לשמ

 •* םימשב ירה\ת

 י^7 המד בוס • סי מש ב י
 י ידוד ־י"

 ימזןל יתדתד ׳ ילגמו תיב יברזלמ ־ ץיג״מ חיבשמ
 צ—טתממ ־ דאמ יתזילל יב ־ ידדזע^׳ קופל ׳ לד
 ־ ידעומ ןיאב ׳ חעבת ־ חמובע תבשוי *־ " ידיתמ

 •־ ילתכ ןעכ^יי התאד



 ״״״—\ומ הגיכ^ד *ת^לרעזד
 •/־־י^7עממטכה ׳תי^ןדי?5י

 ע־־־^ז^עש׳פיה ׳ המרק המוק ־ת^דזזגתדכמיכ
 7־־מ#דזעמ ועך'ק 97חי יתוועמ י*\מפ ־תי^ע

 •תו^ההסעו *ןיר^מי תי^עח^למ ־ ךעדרז רובז^ *ט י
 "ח^7ח ׳תידוהי ־תי^הקמכ

 ז״ד א:די_ ־ סיד הה דחו$ ־ית3 1ךןך

 • סידוה *לעזפ^ומג 'סיךיהכח

 ׳ סידמיא סיר^־ סירךהתדיר5< ־ סירסגר ס!כיד

 םיךולגנסי^כ ־םירכ רקיכ ־0יךו5< דטתכ ׳םירזג גס *}ל
 ^7,ד ־ סידומש^ידכ ס״פ^־ש׳ ־ סיךוממלזדבי רזח

 *סירמז־סירט׳ ׳סיכיעב ״םירמוג
 •* םירסוא זדךןו&י^ .

 •זגי^^כת^ ץפחתזע דע י ךךך-ץ ןך״ן^

 יפ^7מ־ וג&כ י3 *סהרל ביו^
 שככזתעיכ עקעקז סירה •דני^דית דגבדש־ • הע\ץר
 חז הגה ־ זבךיתוצ> ןגג ךרזט־סקה "מ^יתמ

 -זגי׳לתכ רחא דמיע

 * חזחס ־ץקהזפיוצי דע י ירוד חרב



 יחז3נ חבגו *זועבד סוי!'חזמ סידדעח ומנוועיח
 ׳חזב *ודןי ׳^ררז^ח״חזיסדגז חמו^יכש:

 "זזזחגזדידזיי^זק

 ׳ לגי ןע׳ע ׳ יצץל דל המדו ירוד חרב
 יצ״^מ יקלד ׳ יצץק ץק.

 ^כס\׳^ו;יגע דח ^ סיב^ת סועציה ׳ יבץ תרטקל
 "וסח ׳יגד חגיר 'יגרע׳מ יוז^מיג^ת 5לו י 5<יכנו

 יגייח הבישהל יצל?*ועוציל ^ריד/יג&ס יבלח
 י<—זל$* ׳יגוח?* ךער ׳יגדדקי י׳־חד חז ׳יבצכ

 " יג$< י ח לי
 ׳ יברחב יתעגש׳ג הע-ס־^ ׳יךןך.קןך״ן

 ׳ יגלב סקכסוי ודךעה סי*
 ׳ *<זג1 ־יע ומוד ׳ יגץדל!עס • סיכמר ר^א

 * יצאיב?* ־$ידןינשד8
 ימגעל 'סיגורכה יכזצ׳ ןממ ־ י״ץןך ןךך3
 ךקמצודילגעח סא ׳ סימררמ

 ׳סימודא־ץדאל אל ׳חרכתסאו 'סימלע
 "סיסןעגדחלע
 וגיזילכאהרזע



 סיוש/ז סידלמו הער ^זרדכהיחגג התא זעד־דקה ^הי היזדמז ןנמ ץ^ל׳פחיז

 יםד*< •גבח ןידוקז חי־״ת׳דפס ץאיג־ימו רומ^שידקו•'ליחה ץריכוגוסי^יש

 *יפבץשארח שדחבו ארוק ר׳טפסזידי־^י׳ שחק ■דע • הערפ ^ אב תשרפכ

 שידק מואו י הו־יית י יפס ןי־ייזחמו •אי חח תעב עשיחיכ ץי־יטפיכו ׳סחנפ

 ׳סיי^טתאיב־י^־יכז דג׳זכתדחבחת** דידניאד שי ־וקח ילאהו חיזלמי ןנמ

 " טיאטח יכפירד *ימראו

 ■וג^בחנידכיג״ר^ס וג^נ וגי5*טח הפמו
 ן נ* ץ^י מיתמד*< לעיכ
 ;~רל;נפ ךיג0*ל תוחתו^זי^ תו^רזי^לו ןץ^7 ץילמי

 ■ ץלעךמש *<רקכש ׳ שודקהו לודגה תיככ ׳ ךתריחב
 ח ץוער יהי קש ךשךקמכ החלצמש ךדייגפס
 וי^מחרתו נמשתשכקעי !%? ןמחרה ךינפלמ
 ־ץזובב^דנתו הךהמוהגכתז □יפרה ךימחךפ-טילעו
 ;־־דלס וגיחופ^ יחלו טיח^ וגפלמ-וניכ*< וגימדב

 5*\״טהז עפוהו הרהד טילע ךו^ימי *ךסי^מ דספ

 ז־־'" סיטה ץיפמ-טירוזפפרקו ייהלפיגיעל-זגילע
 ךגיהל£י;ןפאיכהך ־ ץ־ו^ה יתכרימ סגכ וגדיטתפכי
 .יהסשפ ךשדקמ תיפ סלשורילו הנירכ ךרי!׳'ןויעל

 ו^ני;—ימוח תסב־רק תעי ךיגפל השעג םשד □לע/



 סמזיסוי יפסומו * ןתכלהכ ןיפסומו ןרדיסכ ןי־ךימח

 ךיכ^7 בייקכו השעב'תועמה עד םוי ףסומו
 ו כילע תבתבש המכ ךבו ער תועמב הכחאב

 !ידי
 שכינו רשע רכץיי סימימת הכש יכ3 סישככ יניע תכשה םויבו

 ו־־ידע/^ע ותביעכתבש ן^דיע• וכסנו ומשכ ח^כת^דס

 ¬רשע העבראכ ןושארה שדחיו ־י הכסנו דימתה

 קוי רשע השמחבו ' *יל חספ שדחל סוי
 ׳^—7כאי_תועמ םימי תעכש גח הזח שדחל
 ,*דדמע תכאלמ לכ שדק ארקמ ןושארה סומ

 /ייל חלע חשא סתכבקהל דש׳עתאל
 יכב סישבכ העבשו דחא דייאז סיכש רקב יכב סייפ
 ק־דלוייב תלכ סתחכמו ׳ סכל ?יהי □ימימת הכש
 סכביכרשע יכשל ־ רפל סיכדשע השלש ןמשב
 \עב^7 השעת ןורשע ץו רשע ושעת לי אל

 דחא תאטח ריעשו סישבכה תעבשל ׳ דחאה
 ערלש׳ל רשא רקבת תלע דכלמ׳ סכילע רפכל

 תעבש םזיל ושעת הלכ׳ חלאתאושעת דימתה
 דימתה תלוע לע ׳?יל ח חיכ חידהשא סחלסימי



 ׳ טלק מ־יקמ יעיבטה םדיבו ופסגו הטעי
 ׳ןש^ח $^ל הדמע תפמ^למ *לפ סכ^ד היחי

 י *־־־די םתכ ךיסומע ת^לפת ךיפפד חגזרחו
 ןמחר ך(ךמ '־ףסומ ןכרקו ץפסוסמוגביקז םןי

 זגי^לע הפיט וג^ל ט רדה ביטמו ביט וכילע םודר
 'ךגוער וטעט וגיתממ^לבפךימחר ץמחכ
 ׳ העירכב ך^כיה 9מט הדחתפכךתיפ הגפ

 םכיולו סתךכג^7 סיגהכו׳וחירנל ליבטהו
 זד^־רכד ה!לענ סטז׳הרלכזדו תריטל סגכודפ

 בותככ•ונילגר יסעכ טי^7טפ ךיג^7 תדולתטנז
 ךדזכז^בהמרי הכטפ םימעפ טיל^ ךתריתפ

 תזי^מה בחפ־^פי רטמ סוקלבכ ךיה^י ינפ תמ
 ן־״ר£* ה^רי תוכסה גחבו תועבזעה גהפל

 ךיה^יתכךכפדדיתנתמכטימ *סןליר/ע יגפ
 זביה^^ידנ^ישהו '1^ ץרכ רטמ
 • תיממ רטמכ םדדועלו סייה^ד ךידעומ תפיכ תמ

 יןיהוג*מבטשדןר ׳ ז£?ס וניכרכת ןכ זכיכרפד תיבדל
 תמ חלכטו ףפוטמ וגעכט * ךתרותכ וניקלח ץתל
 ך•—ובעל וכפ^ל תורהטל ךתעדטיפלגטפג



 •-ה׳־
 יטו-/

 74 ס׳ י ;

 ןי
 י •״!7י׳

 /.:׳*' ׳ר )1,1/1■ :•ס■:!

 ז־^א?-מדי^< ^;ט^דיחנהד סלש בכלמתסגס
 ךשך־גידעומו תתיש ץששכו תחמשכ ןיציכד

 "סיכמזזע.ל£רשיו מי?יי שדקמ י&כ
 ^׳יזיתיסחי^שזיו וכו סו^לזע םישי סידילבד הנזי

 '׳ יזדי\ע ךו©ש*י יכיאו

 דהריבדיגפדוק^ ׳ יחיש ךו&ש^
 ־סידדט בולבלב

 ׳ ותדב־ז ך יס ינדדי ׳ סיללט ..
 ׳ ותזרכהל יכ^רק ׳ ן*ממ ךס יחו/

 ו חךכעי רוכע למרכ ׳ דוקשי ויתדד
 ׳ ותניכש קלסו ׳ יזוע׳ זד>ס רכמייו

 ׳ ׳ ותנדפממ ספ ** ספ ־ חכזיכו חבוזו
 ־ ותרושת ׳ימילקדפ ־ ץ** חחנמי ירכז

 " ןתרשודילסו ׳ ןיסכסבו םיתסח
 ׳ ית!יגח ריע ןוסח ׳ שוכמ שגביעדט

 י י יתדנ ח 6<עמ ירש * ישקעו ישקיי
 ׳ ותי §533 ק^ש בכור ׳ מ;ז׳עמי רשמ

 *י יתו^ תושעל רימשל • דמללו ךומדל
 ׳ותרכאפ ינככוסי ׳ *מרתופי ץועו טחמ



1• 
 ד״!״יידריגדעס׳ דועס זת>*רי;אןדת דיסתיגוע דע

 ׳'ותווע סוס ־ ויטפשמו ויןלוח ויתודע
 ־־ ותמוי* !עשפי ׳ ריכעי הקני !עוצפ

 ׳ ותמוי** ילגחב י דעעמד ׳ קובי ידעגי
 '־ ותדאפת יגפ ׳ יסיעכהכ סזית ילוק
 ׳ותיפש׳ ימשמ ־ ןד^בישןעסר

 ־ * ותדע סתיי ןוחי. ׳ !עושכ יעוש
 ־ ותודע ימליןרסכ ׳ ידמל ו היתרש דימת
 * ותעדל ינצתןרי ־ חעכל סמור** ומש

 " ותעדב ■ועןרגג תומוהת יכטליסי המיחלכ

 ׳חספד *וסומדלמתדרובנ
 לטכ-וזכוז סעכי תודיח העייגפ* י|£ך^*ך3

 *תזדחלהי^שדו ^יג ,'דזב תדיחיב - ־-
 ־•תודלבלזגתל ׳לובתודליתק** תודחח^ולעמסיעד

 י י
 ולאזצלתוינלכו ־ □יפוסכ וסיסיל סודה תומיהת

 קוקח־ סלפיסומ תודובנןזיכז ׳לט סדגסכג
 תוגע״י ת^־ליטג •* סיפיעיכ ,(לוקכ וכ תויחהל ־לט ־ ס יפסו מ תשנב



 ־ ןוועלו3יג ועראב ־ןושחד שורא
 ־ ןושעלס יבבד ךושחל ץיחב ץחתא ־ ~ ־־

 ׳ ןרועיב ילכ חעגפא ־ ןוזעיאפ ירזגמ דעב
 " ןרש ארב חע !א

 — ־ 5 ״״־־־- = — י ן יד- ׳לטכו רועיכו סרל אורקמ
 ׳לט תרדטנרשזחלמ

 ־לטילס תישד
 "ל\ב תלפת חישב

 ףסאאלאחדעל
 ־ףסכ דישעסלז

 ןוש חכ ישכ השקב ,מ
 ־ל-ט׳כמלכיכידג
 * לטמ לב יוג
 ׳לובכילב יעד
 ׳לטכתיידזד .׳י
 ׳ףסכב ול ןומה

 ׳ י^ס־אתי םתג< אזחו
 ׳ףסבבעייתאו

 ׳ףסחתלתרמאו ..׳ר

 • רב תאשמ דבז
 ־רכנו י יפ קעז
 ׳רכיחידסחוןח

 רבעות סימ תרשח .י

 ןוביר סעוב
 ךוכחתב יתילש

 ץבחל ישישי

 * ףסי יגפ תודחל
 ־ ףסומב .ךגךבחל
 • יב תוקישנ ביכאו

 ׳ רעוי ינושל חישו
 רכח לע יכנוחל

 •דבע ויתסה חגהיב

 • ןוכיש גאשו
 ׳ץבחיגפתא
 ׳ךמבלץי רכזב

/ 



 " ןמגל חלספכ ׳ ןלגגל יעלדי "

 ׳ סילילחככללחא ׳ םזיללוחכו סירשכ ׳
 • סילולז!ד־יושא ׳ סיללוע יצמכ
 ׳ □ילרלסמכיתגצ ׳ סילילפ עיך;אשיל

 ׳ □יללט תדרוכגעוש סילגליפבדיכזחל /י
 * סיגל קז דע ןנוכתא סיג קז סעטמ'
 י סיגקתמ תדכ ׳ □יכז קת □ירומ
 ׳ □יניכס סע תעכ ׳ סיגוכג תפמ

 י* תוחול יגש ץכיגיכוות ׳םיבדכךד תעיטג /י
 'זירפמה סלואכ ׳חתפאעוושביתפש

 ׳ חתפכ דשא זותיאכ 4 חתפא יפכ תדחיש
 חתמ רשא קודכ

3. 
 ו^י

 /ר
 חתמי יל חכרזיע
 חתפיילטכע

 ׳ אשנו □ד1 יגפ '
 ׳חססיגלודאפ
 ׳ ח סייגא ול ויאכע

 גדוחד ־־ חטרד !וילכל
 ־־״״־ כ ־■*י'■־ ד ־•״ כ■

 ׳אועאץח3ןיע
 ׳תסלב לטכ ומכ

 /ו
 ׳ חסימתא סתאו

 " תסג ח-י רכ אלו * השמחא □דעכ קעע
 * □יתפש יכללעיגפהל 4 □יתפשממיתמק

 4סיתפשלרעיגא ןח׳ סיתלתפשבןתא חמלוק



 ׳ סדיזגחסב יתיפדע ׳ ביתלעע ידב ןרי

 " סיתש תולש דעב ׳ היחש׳ תרשנ יתשחר ,מ
 * דטעל 5*יגושקולב ׳ רטמ^י ימנחתירחש

 ׳ -וטס ףרעעובתמ ׳רטגל דדע דדקל יתבש
 ׳לטנל־ רחונס יתלח ־לגב תולובג תלפת
 " לט י סיסר יווקל ׳^יטכ יתךס$< לזת

 • יג־־י־וז׳כג^יזככ^דזקייחקר ■רטמכ *\רעירקירז1יבכזתככ

 זינזי יכ אבו־ בשע י דע סיביברכזיאשדילע םיריעשכ

 —י3־די /״אנו *ד^ ךל ףדח סשני־ד דבע ויתסה

 •■־זעו ס^ייעל ושדק סש רטס לכ ךרכיי יפ

 חר־דס
 דךשרמהשי^ רכב , זזרג5?5ז

 ־לט דעבןנחל סת** דעוגי ׳לטפ
 *לט תו־זיבנ דכז ברל .דקב ־ישכו*

 ••לט תךיכתליזג ס־מ* יגפ תלח*?

 יגושל חגעמכ לטילע וגלחייפ< יפ ןוחחפכ
 סיסרב הערי ןעמ יקיפחכ * לט *לע ־ו3עך*$

 "לט תבכשב ^,עי ,ביקע יתשיגב ׳ לט
 \ע*<פ לבל יולג ׳לט תו6< סיי-וס וניבו יכיכלג



 תויח רמן£*ז$*ס רמג י 'לט תחיר^פירו
 ש^ירב קפדיפועיפוהפ סגי^יטכי^ל

 ׳<ץ7\ב*<לסג
 יעכ^ל ד^דחז קוד־ ^לטיהש^חד י 11*0 רקחו שרד

 תכמ תישי סדק הלידגק תל דט תדתע ץקב
 ־•'לטיב **'ל סו^מ-ו ץעמ הפ העיד ׳ ^זכג

 ׳—ז^לזה־^טממה סכו סירה ישכ יגך* עסטח
 י^תש^ליתשח ־'לט י'לנג* תורפות סתיד^ותכ
 ססו^קחשכץקחזןיכח ,לטתכטעיווךפזדע

 ־־'לט תירעיו
 תיתשח^דקקיו ׳^יס ןומרח םוקמ ןב5< ת!דישמי
 • 'לטומ ש^לוג רמיח רע סשמי ־לט יתיתש

 "'דטייחפתייח סשגופחפכד

 חיפו >*שדו ערז י'לןכ *די5$כ ששי?*ז סלקמ תפז
 □שגו ריטמה ^ דע ס־יז־ ׳^יט ץחמב סגר^ל

 ־׳'לט ייחב תייח הגרעו הלבז ׳'לטיק
 המישי תייח ׳^"׳ט הודו*< ימפ*< ׳ ח^דפנ □,'לבח

 •^1כח'ד הי^ע םשג ימ ת״יט׳ל ,'יט רוגס תויח^י



 ־־•לטכ הדקו״כל הכש סיעכיש ן־יזזד
 'לטיה אל הל׳ התע דע ־ זיעתורטמ חרוט
 *לטכ תמונתמ ירישע חור רע הללו ט

 קימשכ תיחרט לט דיאכואגד חרדדשיפם
 **לט וגייד ךרזע המ

 החזכ םמוקי ־לטיהו דדמ ודמ רשאכ ןעי
 *לופינ ןכאכולוחכ םסעכ דקי ,לטב □רכזו

 •ילט סוחו גרוחכ יתמענ וברוזי
 ;—>אז חנ ימיכ ־לוכיכ לפי׳כ וידרלו רפוג םומכ
 • לטכילכ תוא יש׳כלו יול ת־יכ י לטנל סל־יעל

 ־,לוכו רובמ יוודכ תווקתל ץראחימילכ
 .וקחדל •לופיקמ ןואועמ םחזק יעסונ ובבאל

 םן\עעי ןללח םכל ־לטוגמה ןנורל הילע •ומזיו
 *,לטלטהלדלועל םרל ץפנל ־ לוכיכ

 ו—זסאומ־ לוכ ילכ גרוחכ איג טטומ1יה טומ
 לילסה גרה לטמ י לטכ !דחל רפחו בא ץע דע

 ׳לטויתודלידלוורנ קרע ששמ *לט סלילטהו
 ובךע תא כ־שחנ לטחלמ סרז םטוא רוע בעחכ
 ץקכ הז דעומכ ודקפכ ־ לוכ תעכ דקפייל



 "^7טב חנשושכ חירפהל ד (לענ •לגכ תריכז

 ךרוכמ חריש ׳^דט ןל ו־יעקכו ערזל סלתדרש
 ^ םתח ריע ות** םכס ־לט ןתמכ ךרכ חירחב
 'ימש ׳ךדע חטככ ךרכתזיל ויערוע־לגכ תכרככ

 •• : י ד• ד- ןי״■ - : 1 -י ד־-י׳־ - ־ 5 —־ —״־ ״״* ־י- ; : -

 ךד^ד ןיעילע 'לטכ סילנכ תייה ודררש ויפנע
 •לטלוט םומל זידול-וענ וידע לטמו דגממ

 "לטחל ומילע □געלזדכ לוע
 קפד םיחתפ •לט תירכרכזפ ץקגלדז עספ

 ייכזזלןדט^רב יתקח ןככ עגפ ׳ לט סיסרחל
 "לט תעיגפ

 יג־^קעע לטתךרכיתגדיע \עול*ל יתאע
 ^רלדפלפי^כע־לט תודלי תיךכ יל רפזוחז
 ^משתודעכעכישל חדיעלטרוכ** ןמכ
 ילייוי 'לטירממלדחכ־ דמח דחל יתעכוק
 ^טבו קרכולוק לטל סירשכ תרכ^לע

 לטכרןנזול תיפ״עליזח ילע יכוק׳לטעליזו
 ירו\עכשחך׳לט3יל רדח חכלוקו כחל יפשר

 יגגעתעבששגר לטמ יךדועדיתלח



 ץרא דות ןיגפהל םיעי ׳ לטיהו ךסמ דרה
 "^דטיכמשס תעיבש

 חשמ ץמש ^יט ץ יובירש ץי*1 ריע לחיא חנמש
 ח [יעג בקעבךדפיטבש ־^לטנ דרויש חא

 "'דטליז רסואכ וסל רש חריש ־לטפ ךרגתג
 סע לבת ־ לטב ךרוכמ עזגמ רעג גע ויתחת

 קאשב סלעית ׳לס תונייע ךיתב הליחנה17
 סלעברואו רע תפוקת ,'ילטנ ןב ומואב םפשב

 "1?טיב י ״ ־ ־

 ־1ידטב עישומ ךריפ ־ רפוע תולייא תחת
 ׳1לט חזינב בדזחב ןתיאכ ססוני ץמיא
 יל3דעל ,לטתחטבהב ץא דעו זאמ יתנעיש

 ,׳לטיתאמעגסחל
 ךרטי סחל תפלע 'לט דע־עז רחב יבשת 1נך

 תידב רפות *ילב1? טיבח שזדןל ■לטלוטי ףרוט
 " לטכ ושפת רליורדד ףעלז ׳לט

 ספ ׳כ ותואר ׳לטהל תיאונת חכגךריעבתיפ*יץ
 1ךיעע ידע היעח רשאעשפ ׳ לט דרג ריתה ץב

 "לטב דלי דרולל ןחת ךרע ןבבלט



 גישה דדיחדיהי לטבלכ הייחמ יחיגפ^ד רתע

 4 לט תודסנ חפ לכ^־ל *\0חו רדס לט תיתחכ
 "^טכדעיק^סטיכ!^ יכ זמר

 חלשי לב'דט תנתמב ׳ סדןר יררל ת*<ז התרכנ
 זגנחי ןדספזי תי חסיכ * לטד לחיל שיל

 1־יעינמ ►ךינח1? דירדמ?הרעמבד^יגע^דטךעכ
 חלל סודק לט ןחתב ריכז* דמוע יגולמ ק^ל

 י-ידייס סייח7 התרוכ * לט זכ ץלחל רח*<
 *לט תייחת המזה ישפיח □יתמל 'לטתדירי
 ומוקיורמנ/יויחי • דט תדרב ויחי ודרוזי וררועי

 ^ועימשי תורימז סעט ׳ דט תכבשב ולעי
 "ויח רש** ליס יבשוי ןור * לט תורו*? * לסב

 —יבדמ לט תחירפב הלכת הברעו תלכ׳כח
 שמזעדברשל ברז לט ללוככ □ישישי הילח

 איגבורידקי *<ל תומןר לט תמוח 3רוחו
 'לטתללט

 יע םיגחברלטזלמ סיד ק לעל היהת הכוסו
 יסיסר ו פיגי הדוסה יכיח ל\כ בע תפיח דובכ

 ־לוט לזג ►ןיטל סימ□** וחת^י לט



 £3 *שישרת ׳^לטפ סתיר$<שנבו׳ר ןומה יודיד

 —טרלוקכליכ ׳לט ►ץנכ *<$>רזבל -ולהגי
 •:- ןמב ל תילע סידולס ־לטו ךסכ רוכע׳/

 דודרפי חויפ •לט ןומרח םדקמ חנמ*מ םרושב
 ,ך** שוריתו ץגך ץךמל*ז 'ל1?3 חכשוטכ
 יכ ^7כ^ש5ז0תד^ך־^דט ופרעי וימש

 "^סכ ןדיחג
 ן׳שרש ־ץ ז הנשושכ חיפי 4סשיל^לטכ היחא בותככ

 ח—יפזיל חברעלתי.ה^ץז דכלמ סושישי אני ךינבלו
 ן־־דקדע שמשימשהפזדי םכל זיחדזו אנו.'סלענחנ

 " הכרמ ילגעכ םתשיסו םתויציי חי
 ו ־־ י ־־ך ־ .

 •ן?ט ץסזגמ טפ־ילחז ץסדחזיכ סויכ
 • ןסיג סעעכ סלילטהל ןססוגל תוד7*<
 •לט ,זעהללטתיריכנ ךעמ סרמב חל*ש*

 ,*ץעל קיתמהל ןתי ׳ןעשל חטבוהב*ז
 ינמשמו םימשהלטמ םיזי^זיכל ןתיי והב ביתככ

 •׳־שוריתו ןגיי ביו ץךאה

 •לוכ ־הלטחללט תודליכ ,חל־טו$ל־טכךמשכ
 *חלש ומכ ועדי וידכ ־ הלטומ ןתי** לכ



 לטתמרהללטכוילידד ׳תוכ&ישארל התירכ תירכ
 ־י* י ־־־־ ז; ■יי׳* 3 — -י׳־ —— —־ 3 —: . .

 *,תילדנ סע סיסרהל ־תיבא !גבב זיזילגנ
 םחרמ ץע דק יררהכ^ליח םויב ןיוצדנ^מג׳ וק דבדתככ

 דן^ל- ~ דחשמ

 ט־רי^זשמ;חחראתהאו סישש 'ריישמ לטכיברמעז״נ

 ׳ רייאג רשע השמחמ ־ רידת □די על ךנ

 ־לט ׳סיעיגךוכרוככיאדודד ־ םיעגי לצד לט ליג

 " סייגת -וראשנ לטב םע ■ סיאג ט םילואג

 כ־קקב סיסכ בקעי תיקאיע היהו ׳ ךאיככ די לע יסכב

 ׳ישא ׳בשע ילע םיכיכיכ ׳ *׳תאיל לטל סיבי םימע

 ׳־ ס־זא סבל לחיי אלו שיאל הוקי אל

 *לט ׳ רושימ לגעכ סלילטה ׳ רושל ךיתלד יקפלד

 * רדש תכיודד ץק.דע * רדשה ומל קור
 ירט ־ ,ךנעת היגגד איגו ־ הגע ףומ רוסא ילגד
 " ׳ךנחמה תיליכסלטכ ־ הגהי ומיאשד

 ךנחמה תא םכתו ולשה לעתו ברעכ יהיו ותכ ו״סככ

 " הכחמל ם׳כס לטה תככש התיזי רקכבז

 לט י ןדזכתכש קכמלימ ־ ץווכת לט תעגפ ה
 ־ ןויסלמ תנתמ□ ־ ץווכתתכע תפנה



 ׳לט ׳ישידק^טבדיגמי יזעוריהשדקלוליח
 " יש׳ידשהללטפןיל: ־ ישךוש ריצק הנלה

 ׳* ידיעקכ ז^די^דגכו סימ י^דיא ח1ספ יגערי\ע ,בינ/ 3הכל

 ׳לט י סייכ הכ חצחצלדמךז׳ סימיהזי >ץו\עחל היאו
 * סימו אהב ךב הוחאחל ׳ םימימחל רתוו

 לט ׳ ןקתל ישגמ םכי י ןכהל ד םע דדו
 - ןכ הישע^ סגב ותא ־ ןכשל דוצ דעיו

 ןיוךפ!*ד חזגה ''רע ברוח יזיד ק םיזיר \עעי_י נ^ע י״זיככ_
 ־י ^יו־כ ?יה ץראה לכ 'יעז

# 

 לט ׳ זובו ץנעיכ ילילטחל ־ ץובהלב יקעז
 דומת באב וכלהתל ־ דומיל זיתבמז

 ־לט ־ ספאי לב ־דעל ־ ועפח סיהע ןיבערז
 ׳ * ספסיחמ קד רבדמבכ ־ ספלע יהוז

 • י־יב׳דיכה יגפ^ע הנחו היטה תככוע^עתו ותכ יתבב

 "ץראה '"יע* רופככ קי ספ סג !־ייכ ןלד

 •לט ׳ ןטשל ילבךידדספ ־ ןטש דושמ הבח
 ־ ןטרס ןוגב חספזי^ ןטדי □ייח

 ׳לט ׳ ועצמ יללט תינא־ימ ־ וגייצ־ב סימיףוח
 *־ ו גועד □שעלע^יטכו ־ ונאצ ץב-ד*־־* דושח



 בטעל׳^יטכי ך^־ייכ *ךעז *ייסככ סהג דוק דכ יתככ

 ,׳זנשי

 ׳לט ׳באשממשושב ־באשאעשייללם
 'כאולאןגמיעטי_ ׳באסעט

 '^לט יגבשל חטבל ץובשי ־ ינכש תודידי לדל יט

 " יכובמ לע בעכ טוקשי ־ ינפשמ רהוט
 • יגיכמכ;יטי5איזיטוקש*< י* ^ירמאחכ נ'יע דתככ

 ־• ריעקסויכדט 3עכ ־רואי י^לע זדע סיזיב

 '/׳יב ־ יראפלוב זאמכ ־ י־ראוסילט !יו־זלי
 . // יי-*? דב באש1? -_>׳■־* ׳ץ״ ',רעיתי. יפי

 ׳ יי^ההחל ץשבקוניץב הלילבא בוטב חבזמ סו ל
 "חל:7 הנודמה לעכ ׳ חלילטהלא ילדכי

 ןיהה ־דדי הלי הנהמה'־יע לכה ס־ד־יכי וןיכ ו״סככ

 ־־דיידע

 ־לט ־לוליזכלןושאךץק3׳ לולתשארב־דד םיסיכ
 ־ל-ולאיחךפ אישךחל לולכ אהי ץפ

 ט קפאה^י בגנחולודלב* ןלפסזל ןדעי עכיש סיהמכ
 " ק?1*7 ^יקב ררועיד ׳ ק^די ךך־ךל^י- ;רססכ

 ץפודיידזיד^זקרעיכל הנשי.ינא %ד'ק דכ -יסככ



 י׳שארש ,ןרמת יתנזי יתייעי יתיילא יד ,חיתפ ןלפייי
 •־ת^7י*ל י ם *םד דתלעזזץ_דוע ^ד׳מג

 ^7ט ־זי^יתחס^זע^תת ^תכ^טנעטתוא^ל
 ׳ק^זתג1 שושמב^7?ח*ל 'ה^לזתש־במת כבזב^7
 ^ד^מ^ךיעס^ר^יי דודג דזג4׳

 •׳ רפע יגבדש סימוטא דפוש לוקבץןדהד
 ׳מ־יז ועךלזר־ ץדדדבדקי ,תדגג דןיתמדיח!גש־זתככ

 יליפת סיאפר ץראו ךי^וכ תזרוא ^7ט יגו ׳רפע סכש

 7ם ־ ירישמ וגדוחאו ידשאיסואד^לכמ
 •ידשתץק.דעמיפ0זי9 • ידישג^י *לגאמ
 7זכ ־ יחן־גד ןיי םיסואמ ׳ י !ךרמ 0ח^7 ןימשמ

 ־יודן^7 דטמב ףדעי ׳ יחוקלמ תובאשמ
 יתרמא^יטכ לזת י חןר^ל רטמכ ףיעי דתכזחככ

 ׳■,בשע ,'לעסיכיכהכו אשר י4ע םיריעשכ
 7ט ׳סיבזאטח סתמע^ל סיביעך-דיאשונןיאנ

 סיכזאמכ סןכךג־עידפח^ סינחמ ^7יחז^7 י־ןפמ
 ףכ ־*לוביבמו אשממ סיחאבפ ־*לטמ? רגממ ךרבתנ

 * *^7ט י^לגארזי^דומ •^7 ןכית סי^נאבשכ
 ••'לס יתדגיא די^לוזי ימואיכא רוכמל שיזי דוק ךכ-זתככ
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 ־ לט ־ ןביטלחל חטב ץבטייל ןוזו* דז חיט

 • ךושחדמתעמ ךכטחלסיריעט
 ׳לט• סלטנלעדטעט דליכ •סלילטחל סיכע רדדיס

 ..־ג "םלט חת סימטל לע ׳ סללטל ןועדעכוט
 ':^־ ןתה ץד^זיד הירפ ןתתןפנזז םולשח ערז• סגיע -זתככ

 * 0^זדס׳ר־אש־ תא יתיחנהו • סלע-מסי םימשרו ־דליובל תא

 לט ׳געיןלת ךינפלו •בדעתלט תחדרע
 ׳כרןרע סוקמכב חיפ! ־ ברט ילע

 ,לט ׳ תחראסלחג יכי ^ ׳ תחדפמ הבבט תולע
 *תחת תעביר □והתמל תחתמו דגממ ךרכל ןזע ילע

 לטוב סיו׳בשדעכמויןרא ^יתיכדבמ ־וס3א ׳.ךסוילו ותב ותפכ

 "תחת תעפוי סזהתמז

 *לט ׳ ולטו ק^לטלטכ ׳ וילט׳ת דלח יחרפ

 ־ ולסכ כלגת יחסע וילטח^יו ןימדחל חיופ
 *לט ׳ ןדיחע כ־ווחס םללטל ׳ ןויגס כרוחכ דוק פ

 • ׳ ןויע יררח לע דר ןזמדחפ * ןויכעכ ךרכל תליפ
 זזועסיע יכ ןויע יררה לע דרויש ןומרחזלזככ שדק דפ ותפכ

 "םלועה דע םייח הכרנזיתא *־".

 ׳ לט תטקכס 0* טלקלמי ־ תטקלומ ס** חייע



 *תשןל תכמעפ ■^ש^מ^התסמעקוע

 ־^7 ט י סיידח^ □טג1/ ףדזטי^דב ־םירהעןר^מע

 •־סירפבו חדרחי זב חי^לעת'סיךחגייהא תחי^לע
 חריהי^ל זיועעא זימו םי־יפאךןל השעארמניע יתככ

 " ךליה סיכולמ לטכ* ררכ ןכעכ סכ־וסזיו

 ׳^ט ־ טכ^וי ברוזיכ ץ^ד3 ׳טכעוי^טכ י^יק

 ־ טבוע׳-ו תבט עו17ךז^7 ׳ טבחוי חרק

 *^7ט ־בדקב׳ סזיס ריסק^י ־כ־יקתבוט^ד ויארוק

 "כ-ץע1\יע דד3ץזפו^7 ביןיעל ילבתומק
 ןג־־ז ץרא ^ בקעי ןיע ־דרכ חטב "ל־וועי ןכועיו יתכ ו הככ

 י•'־יט ופרעי וימש ►ךא רזזעיושורימי

 ׳^יט ׳ י^דידזדח ס^ינזמ • י^רמ רמעטר
 ׳ י^יימ ין*דגל ^7ין£ל ־ 47 ךת סיבטי

 ׳4ט 'ןגךז47 סךזעןוס^ 7צ3־קךחרוגט סיגסקנ ףטר
 ץךע&ז^טופג׳ר׳ סיקחז^ז - קד^׳ב-רז י^?ע ףחר

 ••לטגפ־יעי םי׳לחוע-וגעקגנ תימוחת ותעדכ וערק ךכ ותככ

 ־ ר•ד89 \עדק3 ־ ־וך^7ט יסס$* ר<נ\׳> 4יט

 ר־ז^מ סיטיגחח רדדחי סי^יהט
 ־4>ט ׳ הנומידמ סדבך רעט׳ב הב^׳בסת $*יגךת



 " הנשיש ^דטכ זיח י ריפזי^ ־ חגישי יכי** שירשת

 ויזע־וופ ךיו ,־יגועוועכ חרפי **־דשיידיופכ הדי8ז נ•!׳ וחככ

 ן ־ !ינניג ן
 זנ!חט^יחד§?ו וניחלה
 ךעי־זכ הב־יב ונתיש ׳ ךער** תיער^ד ןת לט

 י ךעירפהבשוריתז ןגיזבדר
 ־^7טנ ךעפחהכריעסמוק ן

 תרטועמ הבוט תגשמ הלע לין^
 •ת־>אפת^ ןו^גל ץ־ר^חירפ

 ׳תרסדגקכיסכדיע
 י־יטכ תיטע ך־דימ הסיט׳ ן

 ׳ זיכלרכ ץרתלע ףפלנ ך•^
 ־ הכיב וניעבש □ימש׳ *דגממ

 ׳ הכשח ךותמ *ריג*הל
 ׳^זגכ ׳ הכושמ ךירח*< הנכ 4

 ׳ סירה ףוע סיסעי לךן^ן
 ׳ םירחבומ ך־ד^מכ םעט
 ׳ םירגסממ טיעלהל ףיגמח



 "^דטכ ם*׳רג ^דוקז ׳ סיעגב הרמז ,

 **ונימסא ע^מעכהזעד ך׳ן^
 ׳,וכימיז^דחת תעכ ה

 ,דכימוע דימעמ ךפדעב דוד
 "^ד1ככ-ממי\־עחזדץג

 ׳ ץזמ ךרבתמ ^
 " ןוזר יהי -וכפמזע׳מב

 * ן*0פ התעסה רזע*< המויוא
 "(דטג ךזנסחד קפה

 ביגזיתיי ■יע חתסתיתםמ*'םואל סזילדקבדי^דיפתה זי^ל\עהלהזימז

 סיתמ הייחמ /יי סלעד ־דסג התע

 •׳עישיח^ל בה הספ'

 —וירומו ׳ חודה בישמ וביח*ל {יי $וח הת*ש
 ־•^טה

 "תומ^ד אלו סייחד " חללז!ל ^יי הבח^ד
 ׳דסחכסייח^דפמ *־ ץדזךל א^דו עבושל

 ,־סיךפזג ךמוס־ םיפר םימחרמ םיתמ הייחמ

ח יגי^
,
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 ־ רמיעזי הפרפ ןיפרפמ ■יבש ירידכו

 ׳ רמועה הריפסדע ובןרא המא יאב 1^5
 ? "דחא סוי רמג^ל םויה

 י ז־־ר^זבייל^ ךינפלמ ןועריהי ןכש
 תדבע בישהו ךריע חגנהש וניתובא׳
 " ונימיב הרהמב המדקמכ שדקמה תיב

 ־־ תיעובש העבש תיעובשדי ־זע ןיברמו

 י*צפ !זורימדה ץרמו*ז תסנכזי !דיברזיכ^וה ןיירזישבו

 הזייספה הז יסו*יי ׳^'7*ג1יזי'ד זדילשה ■דרפועי סידעומת

 חספריכש סויד החיתפ
 ׳ד

 *היחישבןעת ׳היכהנועמ קןרהך
 ׳ * חיהספ תחמשו ׳ הנחימי ח־רבדזב - -ד
 ־ היחמ^ד בישה ׳ יו־ז הוילא תקדע

 ־ד ' די ן י־•. ו־י־־ י ־

 ילעל חלחייתו />
 ך^חודוהעהעפח'

 ׳ היכסג 4לח י
 ־לוק העמישכ המק;

 היהיו החתפ

 " חיחענ חנב
 ׳ תיח פט דעומב
 "תיחבז תרומת
 • חיחתפ^ערוה

 י ח ׳חקר תופממ



 ׳חצןי ןמז ןובשח
 '{יתמזגו החור

 ׳ ה יחרי רפסמו
 חיחפשתדפדי;!/

 . יח *דפ תמשנ

 חס07ש ינו^ סויד רעוי
. 

 * סי־רשי םיטפשמ ׳סירשימ רנח$*
 ׳סירישח ריש ׳סירשכ^־ידדחלא •־ י־

 ,תוקישמ דפ ׳ סוקושח תוירמה
 ׳ תיקישגמינקשי ׳תיקישנמ ןגמה

 ךינומט רמ^ רורבד דןי״כומח חתרריפ
 ךיכמשחידל

 ^ךירחשיפ הפי רפי ־^ןידחדצ חתר חפ
 ־*ןירח$5יככשס ׳ךיררחי<סיו&נהשןיכב

 • חיע י^ד ורסחו ׳ חיי^׳יפוי הייפ
 חד$*3ו ינימ ,רריחש ־ חיאתי^ל **יח סנ
 ׳תרוחרחש רוחישמ תרחפימ ^ ידרג

 ׳תרוחרחש ע$*ש טו$*ךת ^׳תר/דשסמעגד יזנ
 ־ י^ד *דידגמ ועשי ׳ י(יי ירוד

 • י*ד חרינח ייד ריגמ אכד



 יעידוה ותד
 'יערייעועייעד
 יתסח ךיתעדוה

 ׳יתע׳ד\^מתאץה
 ךיחז^מתרפ^וה

 ךייח^דודיתח^דה
 ׳בחזי^פ^כז

 ׳בה^פ ידעתו
 ׳וביססכאוהד

 ׳ יעלי תוצואךתכ
 ׳יעדתא^לסא
 ׳יתמיראסוא^ד

 ׳ יתסוסל ךיתימד
 ךיחכמסיפועזיק

 1 ךי^חלוד^נ

 כקךז*\סבי^7כ

 ־ בהז ירות
 ׳ וכיבסק זיו^ופחתכ _^ .

 םיסמכ ך^מח\צ׳ דע דכיצס^פמרדאתנו
 ׳ ריכהלו דינה^ל ׳ ר־זמג^ד וע תאז
 רומק דורע ׳ רומזעז רוכז י ר הז

 ׳רפתאדזר1צז
 ׳רפסא תורימז

 ׳קפשזד>ןזשוד
 ׳קפסכנ^סביח

 ׳אפרסניח
 קפייסודוסק
 ,סיחרחמיפע

 רפוכו ןוירפ קוח
 ־רפוכק^כועא
 ׳ קפיסוי^ד הט^לפ



 * סיז־רמ זעתב תו־ילק ׳ ס־ךדפ לניתג/ט

 ׳ ץדדעג!ד סדש׳ב ׳ ץירא םעט בוט
 ץזדשחת^דגסחיגא * ץיחמ ^ןויבחב ית9לדט

 ׳ סיתזגז סט ן י ׳ םיחלגמ 1חמשי

 *רמנ ^ךשז
 ירע!דלצבח;

 • ןימכ סיוג^דכ

 ׳ץיעתו^דבחכ
 ׳תלש/כבכ יתחמב

 וי־-ךק 7

 ׳ סיחוחח ץכ חגשושב ׳ 0יוךררפ^וחיך^י
 ׳רעשכ דמע;

 •ךעדי יעע3 ח-ופתכ
 ׳ ןייממ □'דועפל

 * ץידיך תיב ד.יג איבה
 ךרו ש (לעמ רשך*ך

 דידשזשאב יניוכסס ׳תדשידעע *ריאח 7 הענכ
 ׳ יט״ורית ךיסא * ישפוחל יאעלסד

 * ישאד^י תחת ־/*7אמש
 •סכיתוכאתקךעו

 * סכתא יתעבשה
 יךדזדז ידככ
 ־ידזדלוק

 * יצי׳עזד וינידל
 ׳■ יבי^ד ידוד המרד

 ׳ ז£׳ |<׳! ז / ׳יתי> <

 'ישפנ התכח

 סכיה^איילו^
 'סב^מ^דדיגעמ^

 ־ ידידד חמ
 ־זרעבץגמ

 • יכעח ותבעחממ

 ׳ יבעזעמ יחפמ



 ׳ ינאיי ׳ י^ל *יליא רו^נ
 יתרמאו ידזדזדגע י^הןלק^ז^מןד-מ

 ׳ ךכ*מ טומ יכ ׳ דכ וקץמ
 ׳ רכעותסח תסח יכ ־ רכנ ךהנלג

 ~ * ץרחז ןוי^ממ ׳ ץיקמ יעס
 י ץדמ*יףנ סיגמח ׳ ץרעל ריבע י&ע

 ׳ הינליתעטמל חיעךץינלסנס
 תף1פ חטגח חגאתה ךדיגלע סכן^ע׳תאץ'

 ׳1^7נא סיכח/יל ־נ^גא סימננ/
 ׳ע^70ה ידנחב יתנוי ׳ג^דע^ןללמיכזע

 *סי^דלעוסיקנרי ׳סי4^סיהע
 ׳ סי^עיש ונ^וזחא * 0י77ע סי^-ימח 01/

 ׳ י^לגח ,ךע\ע׳ ׳ יך יחתפ
 ׳י9 ידוד ׳י ^אוחז ידופ ץפ

 ׳ חופגריסב גע׳י^דנא * חו פסכ׳ סייטלמ
 ׳ חלפיו? רע * חלפת חירל וילספ

 ׳ יכ^י *דל^ז יק^דח ־ סעעסי יריע
 ׳ יככ\עמ*דע יכרןרכיחוד ו^זדאמע
 ׳ 5<נ ינכדע ךסעל ׳ 59 הפיל? *יל^



 * *ס המוקמ

 ׳0יררז\?סףו0מ^
 ׳סירמיטזייגומעמ

 ׳ ית־יכד סתימיה
 ־ יתרבעט טעמכ

 ׳סגכיריתגלל
 ׳ סכתמ יתעבהה ׳ סכחע מוב רע ועור

 ׳ זי^יע ךר מו ע ה^עס^ל ךטמי
 ־ ,47דע תמז יס ׳ הילעמו- הדובר
 ־ זתייטע דפמ ׳ ןתוט.נכטמט
 ׳ והטמ הכה ־ דתוטעהב סיטט

 ׳3רוח ןגח יחמודמ בלוח סוח יפוזט
 *3*וח יקחמ ס^כ ;גלח הייפ פ סליגט

 ־ ו^להמ ןכזתד • ו^7םז ץסת
 * ז^ד הטע זדיליפמ ־ ו^כ רטמ ח^יחת

 * ׳לסו ח סכהמ * ףסוכב ףועלוכות

 *־ לסכ הטע וידומע . ףסכמ דוסח ןכלת
 קו^יס

 סירטיסךרד הגמלו חכ**ע

 הגגרנליהוקדע ~

 ■ םירעשב יסמל

 סירה^־י יתה^יק
 יתרבס יטודק

 *י?מע ןמודיק
 ׳סבידבעב יתימל



 • םירדתבה־יאגד ־ הפי ךנח

 סי ררע רמנס ׳ ונברדי ׳ ךינש
 ׳ סידב־ז תלגבו־ז ־ טשה ׳ טוחכ $

 י סיריפסביוגב׳דור לדעככ

 חופיש רע
 הפי ךלכ

 ץזג;

 טשכ םינמנ ךירש יגש
 ׳ םירמו ליפשמה

 ׳ סיריחזמכ ךארמו
 ׳ םי ־וטג יררהמ רושכ ז

 י סירודהב המויא ׳ ה^לכ יתוחא יגיתכ^ד
 ; סיראפמ םיפרשכ ־ ךטוטא ופ!המ

 שודקל השודקו ךיתותפש הנפוטת תפיב
 ץראל ריאמה

 , ןפוא
 ׳ סיל^רא ־ופסוא

 'םילסלסמ םכךיחלש
 םיליזמ תלעכג

 ׳ םילס וקפר םינג ןישמ
 ׳ יגג יחיפה

 ־יגד יתיתשו׳ ינ6 יתאכ

 7ינמ ןג
 סיביכו דינ

 ^ופע יריע

ט
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 4־דשח ^7$כימ רספט

 ׳ רסדמ^כק^ דחי יתמק
 י זי^דשידוד

 ־יתחתפ ׳דסורגע ריבב
 ׳רסמכ סדיבישונ^7 יכירעמ
 ׳ חכה5< תודיחב ת9לזחמ

 'י' ~ ~~ דזדמ '* '
 ׳ *דביה&ו זח*9'ךדוד חס

 ־יתעבשח

 ווע־^ד חככךס ^7זגך 30
 ך־סר □ישדק דוסכ זפ רוטע׳

 ׳ יחוד

 ׳דמ תישטזשמ תוחיק £
 ׳*דכש** סשט ןופע וייח1?

 דיכש

 ׳תושודק וידי *דפכתועומ־א
 ־^לכח ו*דיכי ויכלמ ו קוש

 ן־יכ*< *םיקחש ןכיש
 םילושב \עןלך^מ ^יחש ך*לח

 ׳סיקתממופח

 ׳ םיקמעממ יתו^ת
 הדלמי^7זקב^ה5א ירו4ליג*<

 ידוד

 שרקח תייחו סיגפד^חד
 ת^?לז

 ״׳ חיית** ׳ יכתבפדח תילכפיש4 יכת?*מ



 'י^שקי5<רוקב

 י^עץי7(דח^7 יתצחג

 ׳ רחעי יבב יתשרד

 ־ ךידוד וב1כוןד

 ךועתוטמב םיחורסו

 ׳^7מרכ1רד3תכךפקוז

 קמעמ םעונ ךיח

 ׳ךתמוק רמזת סכט

 ■רמתכ חיפי

 ׳ טחמש ישפג יתעדי *ז*ד

 ׳ יבשחו ינרק"
 ׳יבוש יבוש סגו

 7ימכחתטך׳ךל7 ׳ך
 ־ ךימעפ דפ!חמ

 ׳ רתככ תוכיחל תיז

 ׳רתסחןגיא ךריוש
 •ךיררגחירכו

 ■ ךידש יגש

 ׳ ץשרעכעתב
 ןשח^דגמכךר^יע

 "*7מ#י*#מ0ודי
 *'לסלככ ךי^יע ךש$<ד

 ׳ תמעעיתממורתג
 ׳ תמענ חמו תיפי המ

 ׳ ךתמויק דע ייח
 ־ ךתמוק ת^ז

 י רמושי שדקתירעתכ
 ׳ רמתכ ח^דע** יתרמ**



 'ביט ח^בח^ולכ

 'ילזבכ^והוידידי^

 ח "ז ע ןואג ןעיבשמ

 *סימיעכבהזסינ

 חירב תדועס

 ׳דתמחחימע
 ! ־יו י -־ר — י ־י־׳

 ׳ ךתובביחחפ

 יש ידו ה שבל ►ץוע

 'סבתמח^מברק

 ה'דוזד בזז^בתי^ר

 •בוט יכ י *רמז
 ׳ גז ־י"

 ־ בוטה ןייכ ךכחו
 ־ידרגחיפת
 ידודל ינת

 ־הדע^ ךסחו זודב
 י.־ *.• -י ־־ •־ ־ ז י.ך -

 ׳חדשזד^עכירוי הכל
 סימך ומב יו גבב

 ׳ בימךכלחמיכשג
 זדירתח ךידוד ובוטבו
 ׳ ודי ד מחנ סי^דודה

 ־ ךתעמת רעבי
 ךתיבתךגהנת

 ׳ ך^ט׳נל ץודעת
 ימ

 ישודיח ךוסינ עסז
 ־ ישתרל תחת ו^מש

 סכחע תב דע ריעהלמ
 * םבחת יתעבשה

 יי וי י־* >*• ' : ־די ר

 הליחב תשעי



* 

 •ןד^דועת^ז ימ
 ׳ סתלזדנח^ד דזקש׳ ׳ □ת יגבבג?

 ־ סתוחכ טיפש■
 ׳ סיככמ שע ׳סיבלה**1סה$< ףקלח

 ׳ 0י3ר סימ
 ׳ זסה*ד תיבכ1? ו4מי £7 סיבה סימ
 ,ד־ץ^^דיזמל חכה* ררדעל ץו3ח
 התדיגב חבךסוהתימ^ע׳ זמ־חבירע׳

 הבר החמ^ב •רנידב
 י וניתמא תרזע ילוא ךכ רודאו ידוד !דר3 ריפואו

 זבדידב^ת־יזג/
 ס־דאינבוד ץרוקו הרוח רפס ץאיעומו '7'דההתא זירורל

 קשיכ־רכ־דיו דעיכשכ ואריש ןמ־סינזיכזד ^ רוסא שרפפ

 —ןלכח יעד םדל־למפ ץרעפמזילמתאכ א ריק ריזכפיכזיל

 ה*יאי םיחירזי היזדמו ןגמ ףסוימ ץרמיאי תורו תירפס ץ׳ריזייסו
 יז "ןחיחכיד ץרזגפנו ובז שידיקו ועאזכוד ׳גפמז זכתרחיכ

 חספד ולחד >׳רב\2יד החיתפ
 ׳ דהי (יהב המוק ׳רנ0כד\ע*<
 ׳ זהיח7\צי יל,א ־ הדברזצ^ז יבעל



 •יידעךאובסל

 בוטה ךחיר ם\עו
 ־תומד הז חמ
 ׳ ל ירמאת מ

 ־ ןיע תפיכודה
 ־ הז יערז ידוד

 *יךועןיבכןי7ת"־

 ׳והחינתיל
 ׳ הייפפי ה^דכ ךדוד
 וחחקוהזלש

 ׳ יאור בוטו סודא
 דהחשמ םוקאוה

 . 1 תמשכ
 ח0פלש ולוחדתבשר רצוי
 • סי רוסייב הלכ ׳ ׳םיררוס רי בערב זא

 ׳סירישהריש * םיריסא אי^רמד הגנה י־
 ׳ תיקקוגע תושפנ ־תרקשל7 וינדעכ
 ׳ תוקישנמ ינקשי ׳תיקי שחו בהאנ

 י ךמימאמ*ל חל * ךינימי תוואג
 * ךממש ח י 47 ־ ךינמענ יעטנ
 ךירדהבסבךפא ׳ךיריחב יקחוד

 * ךירחא ינכשומ ׳ךיךחשא יכרקביחור
 * הואנו חגנועמ ׳ חוואתמל אל

 • הדאנו יג א ח רוחגע ־ הדאתמ תרחוסו



 ׳ זירחשומכמ תמי** ,תלחב םושרהלעו
 "זך״י״מאש!נ1^דחל ,תלחמנ הלומגןכל

 • ילר;1מ זוע ךמשו ׳ יתדדוע ידוד חז
 ׳י^ד הדיגה ׳ילידגתיתמ

 ־יערפ שלו י יכ ־ יעד ךשפיח תודיח
 • יעדת מ7 סמ ׳ יעלתזמו ודריגמ

 • יתסכב ךלשמ ׳ ית סיסע ימעט
 * יתסוסל ךיסימד ׳ יתסיח בר י ביכ

 ־ סירותססד סחמ • סי־וות ךעיגה סוי
 • □ירותב ךייחל וומנ * □ירותפכ ךוררמי

 ׳ □הדו ךסכ ילכ ׳ בהזו ךסכלכ
 *בהו ירות ׳בהזויו ךסכוי ךיירע

 ׳ ובלב רשמ □סגב ׳ ובוט שיחה ד^7
 ־ן - 1> —ג 1־״-־ ' *'

 * וביססכ ךלמלש דע ׳ ופרת קירהו ץמר
 ׳ ירידחה רושמו 'יליללל ןווימ

 * יל ירוד רומה רודע • הלרוגו יממור בי*כ

 ־ רפסמ ומעע ׳ רפסל םיסיג
 ׳ רפמה לפשמ * רפעו ליל לעפ
 ׳ תפחרתה לזוגב ה פ0וחל ךיתככיס



 ׳ הפ:ךבה • ח^ךעזיי קיייאר

 ־ הפי ןודב סעטב ־ העדא ןכלע
 ־הפ:ךנה ׳הפרע לכה ךל
 ־םיזךפבסיבו ׳םיזךגניכךופ

 י םיזךא •וניתבהרירק ׳ םיזרוזמ ודפנו
 ־ ןז־דעבל יפיש ־ ןורשכב יאבע

 • ןו־־ישה תלנסח ינא ־ ןודא סייב תשי
 ־ סיחיתכל ריטמה ׳ םיחיסמ סיר יעמו ק

 ־םיחוחה ןיב הנשושכ י סיחוודךבטדלל
 • ךענה יל זאמ ׳ ךעמ הסח תועיר

 ־ רעיה יעעב חופתב רעיתיבליאוב דע
 ־ ןיאו והותל תזע 'ןיז ילכיפליש

 ־ ץיה תיגלא ינאיבה ־ ןיעתכככירמש
 ־תושיא י דוח ינל ־תושדח תודות

 י תיש י ש אב ינ-ממ ס תוש י שב ילב יתדמתה
 ־ יש י ך־יהל עבת ־ י ש ךומ תדועת

 ־ ישא־דל תחת ולאמש ־ ישי רפהל 'יבמ
 ־ סכתנוע העג י סכתאעלישילש

 ־ םכתא יתעבשה ׳ סכתוזאכ המייקל



 ׳ ידודב בקלי ׳ ידידי וצימ
 ,־ ידדדלזק ־ ידודחהלקיהכה

 ־ יכיעקזי דההיבעקכ ׳ יבעוח*!לוק
 "יבעלידוד המיר ־יבצח וחבני

 'ילחמ זיידרסו ־יליחנה ןךן^ןך^
 ־ יל המאו יריד הנע ׳ יל דאב בטיהו

 י דבגוי ךהכינו ־ דכועוי ךכךו־פ
 ־רכעויתסה הנחמ ,־ינעדיךיפלעסא

 ־ ץרא ינוכמו •ץרעדךומע
 ־ ץראכוארנםינענה ־ ץרפ ילבודסי

 ־ היגיגה ילסלסי ־ היגפ י ךד 0־'
 ־ היגפ הטנח הנאתה ־ היגה ינייזו

 י עלק דוסיהו ב׳י יכ ־ עלסה קיקנ
 ־עלסח יוגחכיתעי ־עלית יא׳יתלא
 ־ ם־ל-יע תבז דוה ־ םיללועמ ינוממה ימ

 ־ םילעיש ינל וזח** ־ םילוענמ וקקפי
 י י ולודעכמ תבדו ^ ־ וליל אוב יגפל
 ־ ול ינאו יל ידוד ׳ ול יתש לע ד-ולמ
 ־ םויו הליל תודיתע ־ םייאו ל תוסומכ



 סזיח חופיש׳ דש 4ם!י סוייתואינ
 ׳ י בכרמ ת$*ר(^7 יפכרדרי
 * יפפשמ^לש 4 יפכמ *להי ד
 דסימ ססדשי י דסושמדסט

 ׳חגחסוקח 4 חגמזשו םישישי
 ׳סיי^י ינוקש׳ח ׳ םירמש סוכ דמח

 ׳ סירמדשח יגדחעמ 4 סירמשמ חוש י*דפה
 4 יחרפו ח דו^ו4 יחךפגוה םירדה חזכז

 ׳ יתרגשש ןכשמכ 4 יחרבדדח ץפדח ^7שו
 4 סכתסדו רשימו 4 סכחומת קתוו

 סכתאיחשבשה 4 סביתו*7ייח*לפוש ידכ
 4 ח^שוח דז 4 ה7ושפ^7כמ ןה

 *ח^דשחחז ימ 4 הדלישמ רנ יפכו
 4 ךמדשיר י*לגד

 4 וילדוגא יחכ
 פרוח רה תוריזנ
 *פרקו פ*־־׳ יוור
 'ו*דמזתיפהנכ

 ו^לדזנסכ^ןטמ

 ׳ ןמש דיחיייקפר
 4 המ*לש*7ש ות־טמ חנה

 ׳פדיח ופרפו *ד^7כ
 4ברחךוחחסללכ

 ׳והדפיש ןכש

 1^7 זיששץזירפח



 ךסותכ ופלעוה ־ יוסיכו קשחו בה*
 *׳ ףסכ השע וידומע ־ ךסכתייפאל
 סדדא ךויירפא^דכש ׳ ךמיהעבר
 • ןויבח ןלע ריבלו^כיהו ~
 הנאיו הגאע • ןוי^לע ^/דוס^ודדווע^

 " ןויע תמכ
 תשדוקמ תרטועמ ׳ יתיידק שושמ ת^דהג

 יתייאר יבב דוסב ׳ יתילג (ל ש^7ח^7
 "יתשי הפי ךנה

 ילופבו רמוע תאכח^ד ׳תוועק^7כמ היתסחיי
 ךמיש *תובשוממ םחלה יתשו ׳תיכמת

 ,*תוכועקח רדעכ
 המוה חיפקומ ׳ ךיתוריש הנימיה תשדוקמ
 טוהכךיתועדע ןכותמ (47^7 ךיתוביבס

 "ךיתותפש יגשה
 ח םידק סישלק ׳ ךדושמ םיג^ד םילכאנ

 ׳ ךרשעמו הספ רטכ ׳ ךרעכ סישורפה

 איב^ל י^דכמ׳סידודהכ רדוהמ תיכה רהדדדכ



 דהטל סילידדהו י םירשב יבזו תודלויו תודג
 •׳סידפ־זע יבשכ ךי דש יגש ־ סירזו ^םטיכ

 חיאגמגב סגכהלמ ׳ סוט הרוקע סישגתבחר
 ־ סיידפ רויככ רסוחממ לךשי תדעו;סוילזכט

 ,,סדיה חופיש דע

 חכימס ךרועל דבל **יכל ־ יתייזה הז סוקמ יתימד
 ־ ית״זעכ השגהו הפ-וגתלו ־ יחיידדה תטיחשו

 " יתישךהפי ךלוכ
 יחךל סומלעכ • חלעגו שדקכ חכזסלז םלי*ה ןיב
 ־הלכןרלם ש*<ר יעורפ ף$ןו ־ הלגסל סומ ילכו
 , ־׳ הלכ ןסכלמ ית**
 ^־־יכןרלכרקל ׳הלעמל שדקתהל ילכיה דסיי
 ׳ ז־־־דלגפל ןהיפוליחו ־ הליטכז העיחד ילעב

 ,־הלכ יתלה^ יגיתבכל
 םישך,רזי_שדק■ ךידש ןילתלחכילע סל-יכמ היפש
 ךידרמרופכ □דיכלודגץהבל ־ךידזמלססו^תיכ

 "ךידוד ופיהמ

 יתמעמע ־ ךיתולולכ תבח** טיעכ הךקי רש5^מ
 ־ ךייתוחיש תועשלד לבקל ךיתטב יתעבש



 ךיתלתפזע הכפיטת תפוג
 1צ>רדזז^7 הללפלתודס הרןתע־ת׳לת' ךיתדתיל
 והפלפא ןיטפז הלקלהךוסחז זיחו£>.דריסנ ןתד

 'הלכיתיהאלועג ןג חלופו דחא

 0י*?גועו תירחזאו סטופכל יתירוה רתיהו רוסי*
 סטיטפ רדגכ ץודגל ךעישל ׳ סיגודכהלע

 " סעוסי סדרפ ךיחלז^ *

 ,־־ממוצד סטטיאג ןויברא תיפ ידקדש׳ טהבו ידל

 *דמב סיריטקמו סיפירקזכ ־ ןומהה תורמאמ

 ־ ןולכגקו הגקסטרכו ךרכ ־ ןומראיוככ%7
 ׳טייחותומיפרר ה3ה סייההץראפתוערזי ךקלח

 , •* סייח ןניס ראבסטג ןיעלב סייחפירהפ

 ןמטגה טופע ךתיסילפל ן סאכ העור תילת ירכז
 " ןסית יאלפו ןופל'יללע

 הלשבהל םלוע ימי לכ * הלתמל סלפך ךברק
 ׳הלהתלו סטל ךתתלו ׳הלטנחלז

 "הלכ יתוחא טגל יתאפ

 קוליס



 ת׳ר׳חג *י^ד

 *^לבכ תולגב

 1דככ רתיה טיה קגסאכ
 ^דכסלוע לקהל ץק עדי י

 ־לכ^ס תחמשל ת$*למ
 'ל^ינימלככרישתו דיר י

 ׳ דפחל יניסכ סיכלמנ
 ג ילבת דסוי לעייוסח

 ככמימש י^לי^כ ושידקהלו ועידעהל
 רהוט כ1כ יכתרתוןדיגר י^7משח ־ לכג

 ׳ ׳^דנקמ תושר הזמ הז סנרו קכ רש*ז/לכת
 ךורדי לכה

 ץפו$

 זיגי^י י3^
 יתטשפ

 ידוד
 יתמק

 יתהתפ
 ינוועמ

 ׳סכת* !תעבשה

 זחייז חמ
 ׳ירוד

 ׳ושתי
 וינש
 ךידיל
 ׳ ויקוש

 ופח

 ׳תזמ(ליעמהרוחנ
 תוממורמ תו^גשכל *זרונורכבנ

 ־תומוחוליחעכוכ תועושי
 *תומולעה יזר תוחכעפמ תופעמ

 *תומוקת ינוימד לכ־ודעי
 ׳תומייקתמ סכ םלוע תינפ

 ׳תומכח םיעיכמ וכינו



4■ 

 סטפו^חל

 ת^7ו0כ ־ יתידבק
 ־יתיערתאח5י >;^4•״

 ׳ ידמחמ דסלה * ידכע^ככורזדמ
 ׳ ידגבמ ךמיעיכסח

 ■ ״־<*־—זןט£לט ׳סיךגסכיזזלג
 י 7^רה רדעכ ךמש
 ת}זע׳ ךתאקל סביכ תימד

 רתןלב!ימרחח^
 תמידהתעעיך תלפ^לח ךיתעכןלה

 ,תיכאלמ המזי סישש
 ־ יתמ/דכ ידעוקד ׳ יתמ^תיע יכרועו

 ־יתבל י **יה תחא
 *,דפ-יןרש■ חזחמ^יזחיבכ ׳ חפוקמ ישי** דיז

 ־הפחשגהת**זימ



 זיעךמ ןעת ר ת^דר זוגרל *ץמת ירוח

 ז לבת תגיב^ל־א
 יתעדמ 'רכסימות^י ־ יתע דוד ך^י יחפ\ע סכט

 ׳יתעדי תד

 ׳תימעת ידע □ת תימלוע ךבוטיי
 ־תימ^וטזד יב־וט יכו ט

 ךימעט תזק״זחס ךיממע יפככ

 ךימעפ ופ! .דמ

 ׳ רהו סה תיב יריסת ־ יהלע^יל רו ת1? תאע^־י

 ׳רהסה ןגת ךררזוש׳

 ךידימלת יכט.^7ע ךי דמעמ בעמ
 ךידועיגט

 ךטיתהורע ךט׳די ןימטי סהירעמ

 ךועה^דרגסכךרתרע
 ׳^ליכ הי הבזבו ,1. ׳סתיירתוס

 ׳ילמרכב ךי^ע ךטתר

 ׳ תמעטוה הייהתל תיכעגוה י^יע ס־יובע
 תמעב המו תיפי היכ

 ׳ ־ןתמקה י יעבט ו ךתמזיןר ידוקפ



 ךתמיק תאז
 ׳ ימותי ך חוחינ חירו ׳ ־וסוטי דעדלןלדע

 י רמתכ ה^דעא יתרסא
 ׳ בוט המכ ךביזעוי ׳ בוט חןל^ל ןיינק

 ׳בוטה ץיפ ךכיחו
 ידעתו יתמאת * יד״חעברפע ימודר

 ידור^ל יגא
 ׳ חלטכןויע טרחנו חרט ירעב יתחרט

 ־חרטלאנסידוד ןד9ד
 ׳ םימלב תביסכ רתוכ ׳םימר ומכ יוכב^לת

 ׳ סימרפ^דתמיכטנ
 חיךתדירתיטפכ תתוא חיר יחופת ילוכב

 חירוכתג םי א לורח
 ׳ י^ליף חפל זאמו ׳ יילוחמ ךתד יתיטנ

 יל חאכךכתיימ
 ־ ךאיתכא רעבו ׳ ךאוב יתעדי

 * ךאיבא ךגתכא
 ׳ יטירוזי^י םלקפ ׳ יטורב תיב תיפ^מ

 יטא4ל תחה ו^יאמט



 ׳ םכתוהשמ ותפ * םכתו^זית בשוי
 ׳ספתא יתעמשה

 ־הדדתד ךיניע יאשנ ־ח7ע7ב םורפ־
 1 ך * *י י *י׳- ג :1 י. ־ ; -

 *הדזעתאזימ
 * 0ת תיביודפ והחמ * סתכנ טיע דגב

 ךבתיחכיגמש
 ־ סימממ 1חי^ד3 ךקעהו ־ םימרהךימחר ורמכי

 * םימדסימ

 ף^מ״דחוס ׳ הנועמ יתבר
 ׳ה3טןלובךתזח*<

 ־ יחו אנחףיןכ ־יהי^דבדעידעהב
 ׳ איה הלבוח □55

 ־תו^נמ יבשמ * ת^למהעשי
 ׳תולדגמכ ידשו המוחיכ^

 ־ סו*לטמ ןי^לוא1 תייח ׳ סו^ד־שה ןודא ינפ
 " ס+7ועתאנחמפ

 וניתימא תרזע
 ד8*זי1 זיי ׳חמי ■׳גמ סוגיו י עסיש ומכ ,דליפחה^דכ סי^לזעיכו;

 " וניניע הגיזחמו ׳וביזי^ ־רינמיפו הועמ ׳רמ\עי י ועו־דקה



 • *זישגח יכהשרפה סדה יכה ו ץרוקו הרות יפס ץהינהמו

 י וםהס^חכייה^ועהת^־מ׳י^ירמוההתהחהר ןיכ

 ׳/י< ד׳*לתהתיה ^קזזייכ ץרימפמו־םתכרקהי ארוקזהו

 ובתיחכ התה ־שודקה ^היהייחמו ןגמ ףסומ יי^לפתמו

 םידומו העד ףסומה ^י3י םתהרקהי יכואו י וכי אטח ינפמו

 ש ןהיההד ץרטמנל שידהו םויהש ! י םייעו

 עשויוד בירעמ
 ו־־־־־רדחז דוהכעיפודז • ורו$זח^7שחד

 י ד —וכרכ זמעעישוזיז ־ ־י

 " ורו־ור קוחכ יכרע דעו ברעמ □ךעעתב

 כירעמת י$*כ

 *םיח^?שיד1שמ • םיחודש סעןוממ

 0יח^תשמ 0תזכ5גזתכה80 ׳םד4דוענ תמ*ח־דסחכ

 ךת*דזץ גנזיו*;י£כ
 ־ םי^י^7ג< ידכדע ךרד * סית^סתנ 5^71

 ־ סי^ל׳חרמז ינתמ *ס^יענכסכירדקו
 *־ סי^7*0 ךומכ ימ ונע * ןבי^דרע ירמכ תפמ רע

 *־ תבר ,רחמשכ תכירכ תחדינכ



 ׳סיללהמי סי רשאמ ךמש ׳ סיך־תתיעיב ,"רמוש
 םילגןמסךזצל וכילמזיו סיליגךואציסתו&נצלעו

 ורמאו וגע .דפועפוביעול:דוע זיז

 *יעו 0^7ל'ג^7 ךולמי ^

 ׳ תמת *דנוי תולהקמב ׳ המוחכ סיס ורמע
 ,־דממו־י ןימיכ הלאגניפ היכירע ןטכבתתמטו

 ■ ןלאויגד לדשי רוע ךליכיאכ

 ׳ סדוא סחל חלט ׳ תדותז חכלת יעדוי
 " ^יכג סעלע ךסולט ש־יריפת ׳ תרחיפעטי רדןע

 זנילעסולשתפיסצרךופ יאכ

 סתא וארקת רש**שדק יארקמ יידעומ הלא
 "סדעזמכ

 זיייחסו קיזגועחי־לכ ץלז׳גןייכו ןרייכגז־זדע ועי־זק •םואו

 םי^דג4׳ םיגעו סי־זומז הצ־ר ^וכ ונזי־רזדב ץיס** ועו׳דןרזי ^ז־יז
 סי״יז־זזעדנד־־זב^י ןייזי ^יזע ץ\ע*דןימי• םינויע ?'־'לי סירריחיילכ
 ־ייכיצ־ זיי^ייע ־ד־סועי ׳ סינוט םימי ־ואועכ עיו־וימזזי מי8*

 " זיזדיתפה זיז םימו

 חס׳גי □י3וךחא סיס׳ל החיתפ

 ןומדאתוחעת



 ׳תאמ ךל ם1דש
 ךתיחא ס*י[יל

 ־ ןומיר ומכ זךרד
 י ןד }/י שיה י\נ>וזדלי^אנאע
 •ןומע יגב סבךב

 ־תבהאיהרדעתיכ
 ןומעפ ליקב ןיהאב

 •הכועיחאתבתא • ץופחת ־רשא תעה
 ־י ןומרח *ימב רד** ־ ךילעו התיעב

 ;ריכשיג

 •ישי זככחדעז

 י הי!פפי ךלהיכ
 י ךליק ילעלעתו

 עגשריוד רצוי
 | , ן *

 י יינחמ ינעל ׳הידירו םיכוי זיקךעיזי ןך£־\$£
 ־ ימעמ תיככךיב ־ ופךרירחא

 ■ י3יע ואר יםן תסגע^ע ׳ ספ-יג ת״זיכ?
 £י עו^ויד ־אוהה סויכ ורחס םינומא

 י ^ייע ןיירב ריהזה סירתב תירכ
 ־'*אכ די תלימג ע ׳ ועורז ותוטגב

 ■לא אוה יכ ןימאהל *ויארי מע ןכב

 •1*דשי אריו ־ ףוס סלזימןי סיע-ולב
 • נשופחוריחל •רופמואע^סיילחאג



 ישץאתזס^י ףיסע^
 ־ י־&ודח םיידגב ־ודכ^זופדרסי^

 "קמסרישבז* ׳ח^ן^יררעזד^חןמ
 ׳ ה^דזכ ועפבב הע&י יחתפ קפד

 •זח-וטעתיריה^ ׳ תודבעמ תזדעדוד^

 ׳ תוינתה הרוד
 י^הזסךרנוי םיבכור

 חרטב עורזכ
 " הי תתמה יזע

 ׳ זימווד סח^ד םימזיד * םי ךדתבוכ^ה
 * תמחבו םד*< העקבבכ תומוהתב ספי^ויה

 י״ז*?י3־?ז *\עיז י םהירחא 0י8בה
 זיסח^קמ ועי** רמנ ךמש^דוחבש םידודה

 זדהק^בע^בסע
 4לה(3רוחב

 קז״י! ־םלד
 בכר >רו*<מ ועזעז
 ־ יעיחכ סרוד

 *ךוס סיב ־ועבטו
 ' הברי ןב וממז

 ךרבב ועז
 ־בתוב1עזךמןדדז

 ־םימכדו^י

 ־ וקיהבהו ססה
 "וידיחי הערפ תובכרמ

 ׳ ומי^דזמ יגב־חי
 'זמי^לע ודיבכהו

 ־דמי(דע ךפחנ
 "ומויסכןתזמוחת



 רתבירהדעסהוח
 •ייועגס*דכח

 י םעלגכוק^ח

 •ירר5יכחכגינתקזח
 י־ךגנבממוט

 ׳ימעפודרוט
 ־ םוהת יתוג!7בוע3מכ

 'ךגו־יזךב ךימקו$*ט5זוט

 מעוש5*התירי
 ־תונחמל ודרי

 ׳ייניד תס^יג
 ׳ יגייד ונודו
 • ייניידמ י ־וגפ
 *,/?יי דןגיסי

 ךיגטיוע ירוכב
 ךינומה יפדור

 ־ך־יכולכעחרדז*
 •ךנואג בירכו

 ־ךיפשרינ״ח

 ךיפרחמ^גע
 ׳ •ופדריב ןעי

 חרקכ □והתהת־פןע_
 • ומע4כ םניב

 •ךודר^ריעיהוסעכ
 ׳דוברפז־״־־דכ

 ־ השו רושי וע׳ידוח^? ה*דכ

 ־סידיזטיפ^
 •סימירידעז^
 *ךמעיעחו^ד

 י ךיפעמ סע רח8<
 ׳ךייפ^חורבו

 ,^ד ר0וד ריהי
 ׳ב־יואבורכ

 ־בייח וג^ופנ~־דד
 * ביו^ דממ

 ׳ התפסי^טס ימכ
 תפס$*ת\ע^ד םיגדכ
 ־גיפסוח תזכמ^ע תוכמ



 • םי ימ םתוסכל

 *ץר ס סי;יעישומ
 ךיגעעמ סייפסמ

 דךמפ סישנמ
 ומנךמש^ סיחבשס

 תו־זפעס וחנאנ
 ההומתל המקנ
 חתרעיג ומישגמ

 ׳אינע^7 סחלבנ
 דבפ^וע^מוס

 "תפשנ 3 ׳יורכ
 ךימדק הרישכ

 ׳ך ומיענה דחי
 ׳ךלמסור^הכ
 "ךומכ ימ £י

 ׳ התיזפה ןזואו
 חתיטעחאנקז

 ירת^טאוכ םלוכו
 ׳ תיטנ ןנימי
 החיאר םעחו^ל

 - ־ _ 'לזרב רזב ירזנס ׳התעחמסחיעחוד
 חהימדסזהתלז ׳ התרעינ ומינטוש

 "תיחנ ךדסחכ ןש דז ק םש לע םיכומ 0

 ׳ סימע׳ר הנאשכ חש׳ס ררש
 סימךי דכשמג ׳ םידי ז רכש

 סימר ליפשהו □יאנ*ץוע
 "םי שמש ׳ ןיתל ארוניסינתל?י9ת

 'יללה םלאוגל ׳תוריזגל םייודפ
 ןלחז ןזמ ךעגכ ינויז ךפ



 ב^ויב יחאפ
 ־ םודא יפולא יסורפ

 *טהלןגיחריע
 □ודל ומיפ תוחווע

 ־ ריבעהל ךנאע
 התמירז דזדפסקיג־

 ׳בקעי תיבהו*דהןל
 ־^יפת סחיסק

 םירוזפ ץבק
 ^ז^לחנדר תי1ךק

 ׳ סידי תבחר
 ־ םידי תזיפי

 הכודמה זי
 ׳דמג\רךי\עוץכר

 *חלרומ^געמ
 ףוס םישזזיפיפש

 * םידק ודורבופדש׳
 ׳ובייחו חע־יפ סכיובץז

 ־םקע; סיב ףקות

 'יילחלי׳רד ודער

 ־•ךלחבגזא
 ׳ סחידיספיךכלח

 סרי^תטכאכ
 ׳סהיד-דגבתזעכ

 "סהילעלפת
 רמעיבזעת בא תוליכ
 ומעיגעוחסדימו
 ־ דמגעעגעתךביטמו
 דמעטהדןס^בת

 ׳ דערהורענ
 *דעיו חפ ריבעהל

 • דעיה זו רוועי

 ׳דעו םלועל ־עדמי ^י
 ־ ועורז *ץעהו
 * דעיןיכזיל 3ךד

 ׳ועירפהו
 י ידע ךפ סוס אכ יכ

 ׳ םייוטע תרדא



 * םיי דע ת״יגפע * שמע$*ר תראפת

 ׳םדד ץמ-ו^עיב ־תוארחמב ופפוח
 " סירמ חןגתו " למכ םמזדךיוע׳^חקעת

 '*ימחמ יכפ7 ׳עורשלסידוע׳ לעימועח תז^להת
 תוכזעוז^וזר •רי^י^׳כ תוכפוה

 ־פיגחמ *גע דוחכ • םישידןימ תופעלת
 "תמזעמ ןדמ^ל׳ ה^לדק ׳ סי^כןרמ חזמ ח?

 ךזרלי^לפה

 יפ *^לזדיוע ;עממ0.47
 "סיפהמר וככרל סלס *הפ§1 ה&ג י ־" -

 ד^כיש׳ח^דו^ומג ־ול יח יוע^לועכ• ופכררספז

 • סיב זייכר ךבברו םוס ׳ן^ץן,־הכחל ןייר

 * םי י^דב ימלעו׳ ׳ י*\רד*? סבל'המדי ר יע י ח
 ־׳ םיב זייסר ובכרו םוח ׳ *ץ־ורה^ל

 ידדצ £ידפועכ י וישילש וחרי 'ן־ילי^מתעמוכ
 •■ □יב המר ובכרו סיס • ךי\^ך£)י5י^ל

 ציומחתומעס םיךלתבורעננ׳הערפחיככרמ
 " םיב המד ובכרו סוס י£) םזלי^לע

דפ
 תנזי



 0י$7ב ואיפק תימלח סצ־סלרזג תציר*

 ־־ סיב זימד וככרו סיס תרמוחת יכויבר

 ס ׳ יכךרזתומלהת ׳ העיקר תעיפש ורכע סימלי^
 •־ םיב חיבר ובבדו סוס חע?קך איג יימת

 ו!י3מזלח תומקנ סקמ^^7 □יררוןעמ תבסת

 .13:3 !4־§
 :ן.ד 1
 י• 2 ״3 >4 א
*4:.^ 

 - סיבזדמר ובכרו סוס ־ תומקנ כל1א 7-ימבד

 סיכפואזיח
 ינת׳יחבזיתצא שודקחלאזיז זייחמו ץעב ץי^לפעימו

 ן־י^יעומל דומנ שידקו טי^דש םישו סי דויבו :יער <*

 וז־־־־׳ייותזערפכס׳ימ יגצ ה ץדוקו תידותי׳יפסכ

 תישי *יפכ *ריק דיטפמהז •ך5אפי יכ דע זי\׳שב

 .ך73.11 ־ז״ ןי•—•י ז חיכו דדד רבר־יו ד*ומגעב ןירמשמו סחבפ

 ל־דיזדמי ןגמו ־שידק לבואו־ ןזכוץימ^תררות יד<1ג0

 ,לדו

 ינ £? 0;4 יז׳"
 - מ,לע % 2ק3י$•
 י י!:.י• י

 :זיו זבתי ־יתסו
 הזךתג^7 ןירס&כד וכז וביאובזי

 ינפלמו וכגדיזיב דתאו שודק

 ■1* ך
 יגש םחיר רצוי
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 ר י * '47 יננר ת70 סמסמ ־ ייגמשיידלא ש 47?

 '־^י7 חרזש* י יבורחץגנעימשא

,1^< 
 ימ ס• תס -§'>% יי*
 1י$ח$ד*וייג מ ! *34 ל יז י יי ר ת:^4׳

 !4ך|^י.נ:

 •ל*ו^ין •4■

□ 
 יב;



 ה איסואל אידפה ן יסיג האנק רי*לי ועורזב
 ׳דיאנהאניב האנתאוללהלקב

 * ובפרסב ד-ורב לייח * וצ׳יכר העבש האג

 ובכורו סיס וכביתארקלרדנ
 ׳ ס!אללפלכ ימ םלוס וידי לייוד
 םיב המ״י סייכדדזפ ן^יוד

 ׳ חידככ סעקשלועב "׳ אייל ינגכ זה
 ׳ הן_תריכזויזע היוטנ עורז ףיועזזה
 ך־ז^יזעוה ול זגי םי ׳זיעש^ דח^זעניבו

 " העושיל יל יהיו ׳ העשה םימד יעשבד
 ׳ יהרש המעב הכבי •דהדיבהל םיב וזרוז

 " והונאו ילא הז ׳והאךהלעבעאגחקקוז
 וחורבש רוקמב ורירב ׳ דהךג ולחב ךשח

 "דהגממודאויבאיהל ׳דהיקעדסיילובטוח
 ׳ ץ־זמכהב ומבעעךיי ׳ המדא יבלס סישבט

 "המ(^7מועיא% ׳המאהלודה קלימ 5
 ׳ זמיסרכ ךותמ םיבלבלמ דמועל □בלוק ףקיי

 " דמוע ^ ׳ ומ ׳לועגחוגב די? ׳׳
 • דליה ילודג ץעיי ולוממו ריע-סלפ



 'ו^יהוחערפחינפרמ ידללפב^חלכ

 ־ םי !תלמב^עךךיד ׳סידייבת^ידב תע^7
 םדג הדי םידעב ם/דיג ה ןמ^ר

 - ך-׳ןע׳י^7־^ חן^7 ו^7פ ׳ ויוע׳ו^יב יכומ ד דחימ

 " ךיועי^דוצי׳ רחבמו ויועריפ יבכר ר3מ
 ־ ידיסחב הדידנה די ׳ ףוסב^הךנכנ גהנ
 ףוס סיב יעמש ׳ ףוסבחזבב םיסנ

 ׳ ימי^ע ןוובד&דעינדד ׳ ומתקנה ם! הרעס
 " ומויסכי המהמ ׳ ומהקגע הו אנ םירכוס

 חי^דעמ סעדעויה^ חנב מ£7הת אדמ זוזע
 ׳ *רדדוג^מב דדר^ ׳תילעממ דהא ספדע

 ־ ץבבזי הנקועאר ךפח^ו ץיב^דח^ ומיבפ
 ־ ׳ ןבא ימכ ןב^מ הדעהדג^ב

 יניי דמב זעי אידמתג ׳ ימב^דב דזצס רו*
 " £יי ךנימי יבואוע ^דינעב סהמב*

 ׳ הכב ךדד סי^קיס חפב דגה וארק
 הבב ירדאב הדקפל חוככ תירסק

 • דנוזכרו^הופועאיקניה •־ יכפ םורמה םפדור
 " די ךב׳מי • יינומא וזחב •ונת



 3ייה*י47 *זץבז,ד דיז ־3ל47 הדפ זדחרט׳

 ד3יר* ץת־ית בלרה^דדוד >ץךדות
 ךמנמל 0י׳יט ומדק 7זפ*^?! קרמ^ב םיפזמת
 'ןימ בהב? ךיכזמה סיתגוו^מ ^פת

 קו^יס
 זיר־אפת ספנ \ רדרהמ :ץ3ו5ס 3ר3ז
 חרטבפרוחב1ןד59

 חידי^ז יםד^>רח :ץמק סרהת
 הרדק.זוחאב םיליממ

 דדרנ^סזע׳^תעזז ךגדר^ח^ת
 " תדבעך ףמ3 ועטרק
 הדימב הפמ סיט

 חדמחג םפמפ ססטפ
 מ^!447,47חה ךקקרזזחפ
 !4-י47מ סכטכ^פ7׳ה7בי
 |• תזמרעד ^ך?מתז*47מ סימזסדעס

 ח^הת םמילכי
 תרימז •לתפ סכפרע^? □סדזק דמתמ 1בגה

 תימחלמ ידיפ^לטד סי^ברי רפיפפ סידזד

 ׳ טףלפדמרט^י

 ךי^חתבו



 ׳ ןיוסיזס סעדדי תו§|י יכרד ןמכ

 יי**?גמ 0די5ךבדו>ןגדכ
 ׳ ןדומ^סלמס 0ךשס#מי דנ

 ־תימחלמ ־י^מז דיי^נ הדנ ימולה ^
 יתזמח3 תכלמומ ס%1 ת73ב לפ0 םילזונ

 ׳;הימיזדןלדח □ילדנס *\1דשל םו^ד
 *;דומו^מג^ #ךו*^^*דמונג ו^0ןל

 '*׳ |ר1מוע2/1 תמר ויוליע דזפ׳ •5ןבוס
1 ■ 

 בלב
 •ז." ג

 םי

 בדא

 *לש־חמדד הוסוהית
 תיויל^ו ןבשרחז ומיועעמ ד3וז

 ׳]דומל סח־לידנ ב7חו דטנו 0ןי
 י"ומחלמ פז^חילל ךלמגו׳ ו דדמרו^א

 ׳פיומדחלח׳ז לו^סכלשומ
 "תומנע׳ ץל^ל^ואכפ ןפלו^מג

 ! ׳ ייליל? בי םךןד דמיא
 • ״ יילחמו סדז דו&ב ךלסכ *סו

 ־ חל3חל ליחפח וימימ ןוו^ד׳
 . ״״־; ׳ . . י י- ^

 י ל?יחןדןמן>י0 תח^פע׳ד׳ד^

 0ךש3 סיעחב סימפ םדוז^ *ןמיי* ■ תל3ח7 סדש׳״ב םיגח־־ס □ינככ
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 ;ושל 1

 בישא
 ןדדדכממ ןוש־י סידב׳־סיכ 31ךק׳^כי

 ׳ הלהב יסדסרורכ דפר םתומש

 ־גלהזיחזע

 ולל;

 73 טפכבכ סקלי־ד ץחשתפמ ולול־
 ׳ הלמלקל חסקוצד סגפגללטק ללש־קלחא

 ׳ ה^7מון?7תזב^7י$< הזה קקלפכ דרויה
 ׳ חלעב ךורא ושאר בורל ומאלמה

 ־תלבאל ןחל □יריפב תועלתמ רש^
 חליל^עדמש רב** אלפ יבלו ישפנ

 ׳׳ ז^דלקש 13!ךב הבע ךשחב סנייד

 ׳ תליה ןיאל ףקזהל ץובר יברה קירא
 ׳דיללגס תךע שופחמדיבדפעמ זעבג
 ייילעדחסזכססעלההדמהפש י1 ומשירלת

 ׳ הלילח יעהב סהירזבב הבהל
 ׳י הלחתמימלצב זחבשל האל ןפל

 " ־* ׳■ ״ !. ״־*״י
 י סירזבל תלמ □ י תפשב

 " םידבע רשע הבשל יתיע־ה
 ■ □יךזדע ודמע החספ ן1ןמ ךחורב

 ־׳ םירעסב סיהיתהמר־׳ה הפקסבו
 1 ־ סירודה תזדיפב תלנ'7יא דלבי ־ןמסב



 " סיריאמלעלקיסיגךייאסנ
 ס־ירעכמ תמו חז לחיפקה והילד □י

 " □ירי^מ סמללחל היוליג ץימב

 ׳ סי׳יפסמ האנ ןרזלח־ האלה וללע
 " ס־י-זלדה סכו א־רסהעיקר

 ׳ סיריודזעדכו סמיכלמומי^עמכ תלפממ
 5ייתגפו ס^סייכמ סיאבו סיצלוכ

 □ידלהפכ ןכותל סנכזסזא סייבכ
 " (ערעס לילעדל סהימעזז דימ

 סיריוע׳ל תויחבו^ ץכב וסעיג םירידא
 " סירדלי ־ץדאד ריאמל

 ךודוי לכח

 . . זפו* , _
 ׳ י^ילש שלוצמ □וי אלמ ודובכ
 ׳ ימישרת תילזג ררושל דחי ו״זךזנתנ

 ףבחדןנערז דיש □לקל דכוע׳ד
 ׳ דציולב ןממ רחא סעתמה סודס

 *דפרע יוליחתהןרוע־ארה חכלמכימ
 " י־שחכ רומאו יופר ךכ ךלתמ

♦ 



 ׳ ישי** חעב ^7יךכ <״0^783
 " ר^רעד/י חכ מקז־דב״פרודע׳יו

 ייוע׳ומה יךוח3 עמש וומעג זיכימ□ ימ
 " *ישי׳ריפכ העא^דובכ ן^7 הנח

 ׳ יי^רלמ רואיבכחככ ספטל דסךק
 " יישר־דס סעוככ >ךכ3חכם ןכ^דו

 ׳ ייולודכ ה*רוסמ^7זפכםךדתב ץ״וגד
 ~ ־״־ ן ' יי־״־ ג ־ י״י - — 1 י —

 " יועירח3ג םודק ^1היכ ץעי
 ׳ יוע׳^ך^דכ תיעכץ שיקכריז*0

 " יועודזד־ריוע׳ תומיעבכ זךמוהידחיי

 * יישישדת י^מריךי ח^קזזחארוי,
 " ייזע־זפח וס\ל^7יךע? וס?7(ל דכוכח

 ׳ יי^ןרועקמדמדיק^ה ןדיכדךותב
 " ייול׳ג־ךח לידע׳ת־ופפית דנימי ו7עמבן

 ׳ ייוע׳חד םיכסיספדט ^ן>השע
 " '*י&ירג ת^פחגגוע^וע׳מ

 ׳ יישדדןל שדדזעוהעג סיב^למ
 ׳ןע^־טס עיזגעת ועיבשי רה** וי^ירעהל

 " סכפו^חו



 , \ ת חז .ו ו תדוז
 דיעוהל :*יס י בד"5? לה["

 "ךכייכית^מ

 ׳ ץד^ו ךית^סס״׳יכג ׳ ץדפ 1ךזנ תעקב
 ׳ץד^ןיבג/מת

 י 'ךדזחו ךדדז* תוזח; ׳ ךךוס ׳סומב תילנ
 "ךידסחב תיחכ

 ׳ ן^דהק ח רשע סכשמ ׳ .חידבדח סיב ם^ץבך
 "^ד^גיזסע־

 • ךף׳ןדפ תפ׳ביסא !ירבודב ׳ ביחזזז 3^ל סתככךזז
 ׳־ ךזעב וילחג

 'ךי&חרזק ךד0ג!ג3 סיגגד ׳ סדנה** *רדע׳אדן

 "ג^דקזיטדא
 ׳ ץזפחב־י^חבנ סבדמ׳'ןיזךפו די דיבז
 י '־ךוזבדייי ס^עיעזבש

 ׳ £יש3^7 ישרדמכ □יך*ךיג ׳ע*שןד ךורדס 1לךח
 •י ע^לפדמצדי׳ זח^ ח דד

 ׳ סזדסכ 0יזע סיס ׳ סזדח ידעמעמט
 " סוד^ יפי^^ילגגזמ



 ׳ 'זחיפי^דדו הסי ־דע47 והאטיכודמי
 " ךעד ומזחאי באזמ
 ־ ןעטנ תלב^ד ןדמויז זע*הכ חוד •*יתחפ

 " זגמכיב1^רי^7כדכהמנ
 -^זי^-דחפיי^•^

 ־דחפו התמיא סתילג/לפח
 ךנחז באח דהי ץ־טמז ^דונכ זחזצחמ

 ומדי ךעדדז^7ו־זבב
 ׳ 7יגו־זזבבד׳דססה׳ ןניע!/ ןיבכ ו^דאמ }7דו

 " ךמג/ רבןח׳דג/

 תסט׳ סודככ □ספ !זעמ ססזי ופ^מס
 ־תבןל זז □ג/ לגג/י "וג/

 ומ^לזבג״זיניתומר ומ4ג□^7 בקעי תדג/
 " וסג/טחו רמאסת

 ךגידסח □־□ ךג/טנ ךהסש3 ^דמרכ י׳בתסלפ
 "ךתלחנ דחב

 • ך^יכט 73 ך1לכ0 ־ ךתיידק דיג/ ץריג־׳
 ךתבועיד ןיכס

 ברג/^7יד׳3ח הנח תניפג" יתכרן.תיךק



 " ?י ת^דעפ
 ׳ יע^דכ סיטק דבז ׳יבימזז'ופוחב ץיבר

 " <?!נרע׳ךקמ

 ׳ ךידעומ חידקכ זא׳ך־׳ךיסזז גע׳־זזז ריש׳
 "ךיך;וגנוכ

 ׳ דעד^׳ סעובב □,ידענמ דעידיגימז^זףו>
 "דעוס^ע^ל ךד^׳מי

 סיחיבא ת־יזע׳
 ץ-יג׳־י^דיפלגה־״י-ד זיחא ועודקה^הז היחיכו ןמ ןי47*ימז
 א ץירזקזתו־יי^יצס ץי^יעזמו י ־יולכב ועי־י־קי םילוע םיש)סידדמו
 ■יגכמהי הוערפזייךזסדע ריכבהלג ץכ יכגו* ו־ר$ה<י תוערפב סרה יגב
 *—,יעסמו לוסז^כ הירוק דיטפלכזיי רשעהישע ליחתמ תכיצ׳
 ןגת ז'1י׳רפתמ *יבוע י הגת זגב גוססוילזיםהו םי י ר ־ףע תינויב
 זגעיריתז יהי ת**יק ונילע דעי זבסרזזב זדת־יי ועורקהלהי היחתו

 □־,"רשי





 ךזגגז תא תשדקו ת ל־ובח
 סלארשי

^7( 

 " זי בה *סמי ^5? *י ט^ד ןההו
 " ץירטעודווכבש׳ידיןרו הלפהזילכ םירשמו

 ןיועמה גח ץירע קייס
 תועמו בירמ ונדיש רוע

 תזבא הכסמ
 יניסמ חרווי

 קכרגקזז ׳ 0י3ץנז^7עש1חך גת^יח יד חךסמ1
 ׳ הד^וחח0נכ חירסס םיסירגו־ סיאיכנל
 ס!בותם רזח ׳סירבדהע/לש ׳ חשד׳זשרדמא ןח

 1 דזע^גיסוועער׳הגדח סידיסלתרדימג^הו ןיי[?



 £ימ? ירז^יכ .ייח ןעדמ ןןקן3ש
 דע דמוא חיח אוח ׳ חלד׳דבח 1 "
 ׳ ז־דדלתה^ע'־זמלכ7 ס^דעח ם?ךמ חש^7ד?

 " □ךזסתז!דול יסנל;/7 י תדד^יזו
 ס ן״דג^םן^םד^׳ןפזםו^׳י^ ן-^ךךיך^
 ^7^ דמליא הדד אלה׳ קידעה ״ ־■ ״1-

 תינם^כרה,תפ* ץישמז^מה סידכעכ ויהת
 שב^־ש׳סוע׳מח םירגמכ ויה ^7א0ך^73(^7
 יז־־דיל סךפ%קך ^ש־סגס לע׳ ־ ביחת^

 "סכידע־ םימול אלומ
 ץכ יסויל/הךיך^ג?יא "רס/וי ק *10ךל'
 סזזמ ו^7כק ׳ םלולו־יי וליא ץגחחי
 ךתיכ יהי ׳ רמוא הדילג" ן2>דא רזנ/׳ל7 ץכ יסוי

 רפעכ ןלכאתס ?;/תל ■־ סיסכתל ךעזלןימ
 יסויל ׳כהירבד .ה^ זדאמעב זדעדושד סהי^דגר
 ^ ךתיב יהי''רמוא סךו^וריועיי^ץכח1י ץכ
 ' דאז ךסיכ 1גכ סייגע׳ ריהיל׳ חהדר7 חלת!פ

 " הולאה 037 הודיועהברת
 ת^^^דמוה/לן2 ורמא

 'הר'



 חכרמ ןמזלכ סימבח ורסיא ןמכמ ורבח
 -"*""דעי ם־ודנ .־"*ס מיחטס הו^מח סע הזריזו

 ׳ סנידב *7דזי ופוסדהרוח ירכדמלטוכןיומעעל
 ול^ילגךמה ימחמו־ היחרפ [ב ^/^ןדי
 י—>מר^זז:זדד4)ןבעז7זזזי;ןזזמ ־־ 1
 ^די׳־כ תמ ןד יזה? רכח ךל הכ!ך1 כ1 ךד ר\דע
 ןיחרהרםימ ילכימה ימחמ־תטז *קל 0ד$ה
 ־£7מדרתלמו ׳ עשרל דכהתחלמד ׳עי ןכך£׳ם

 תמערופה ןמ
 ׳ חטש׳ ןכ ץעמש׳דימכט ןב ןך׳ךךן־ךד

 ׳ ־־רמימימכט ןכ הדוהי ׳ ןחמ ^7כק
 % ויהשכו ׳ ץעייזה יכרעכ ךמצע ו^רלתלמ
 -—ו*ז7שדכ חקכיעב ויהי;ךיכפל ןידמועןידה

 ז—דיקידעכ ךטלמויה! ךיכאלמ ץרטפכשכי

 דמומחשש ן3 קעמש י ץךהחמ ןהי לעולכןיזמל
 • ךידכדבריהזר; ה 0 רעחתמ רוקחל חכרמיוה

 " ךמעל ודמלי סכזתמ 5מש׳
 ו־רעמוע׳' ןזזמ^מק קי^וככגיד ^0^

 י .ןממ^הכאלמח .הימ כמה^רסומ



 קילטכא ׳ תושד^ ?ח־חתת^או חסביח תא
 •?בוחת אמש ־ סבידבדבוד^דזח □י וככח רמו א

 □ש׳^צמכז-יתמיו ספירח^ םיאפה סידימ^תח
 "ר^חתמ^מש ן ץ

 —רמדאלדהךהמ^7כק יאמשו ^/*ד
 בו־־זוא קחא^7ש וידימלתמ יזח
 (בי|!ם?*תדירבח תא בהוא סולש ^ךוך>־ס^7ש
 תימש דבא אמש ךבג-רמוא תיה א;?,ד חךז^
 *בזדז א^ןלףי^7יא^7י־ז?׳ףיסי^י0ז?.נא^
 קא ׳ דמוא !ךדי אדח יצ^ד אנתבשמת
 םאו ׳ ינא המ ימב־ע׳^ ינאשכו ׳ 4יס י1? ינא ז
 ך*־דדזת הועע.דמוא יאמש ' יהמיא ׳

 ןז״יא ל3(למךהו; התה השעזט;^דומא!עבק
 7^ז מר׳ת^סכפדבסב סדאח (ל3

 ׳*־׳־׳ ^^'אישנהחדוזויךלשסב
 אז ׳ קפסה ןס קלתסהו :ת ךל .יש?/ רמוא
 כ רסוא זנבקעמש תודמוא רשעלתנית

 ׳בוט י־ןמל יתאעמ אלו ׳ סי וככחח ץנ י תלדג יימ

ז־
,ח

 



 55^5 רקיע׳•־* ומח •שדדמידז ׳ הןל$$ע׳ 4^7*

 ןיח* 8*ובוד ^יממ סיך3ך ה3ךמק ל־מ׳ חשןמכזו

 '0ירכקו ז^ל^דע'דמדא *דאילוגנ ^ץדעמזע׳
 ^-־לעד ׳>ימאיב*מח:ץךח*7£ *ס?4{? ס^לועה
 11ג0ו^ עו^ז ןדמ5* 3ש ׳ 0ו*7שה

 י ספירע׳ועכ

 י3ש 4 ק״
 ך י—דד.אידדוזרא *101§^ ^3-1
 ־םד׳^זז 47 ד0ד!ל׳הך^ך
 ןם דד תךאפתז;השעל ת!א$ת א דחש^73
 ןי^>%־^ידזמחפח^9 חרעמגו דדיזידהז;םדאה
 ^ת^זה״עמלש ן*יפ1ע |£םעךל התא

 ״*־—סג□ חועמדספה פ^חמיוהו־־תדריג^
 לע^זשח • הדספה דפמ ד־ריפע דב^ו ־ חיכש
 ;"דרי^ ידיל א3היא ןיאז׳ס׳רפד השלשב

 •ןדןהכש זזאז האזי ןן%־־ ןממ ה^בלמל המ עד
 ; ץגה3כרפ£ע.ךי\^ם^7כ1

 >^שפה חדיהי ד לש ומל$*ילמג ?'*\ד



♦ 
•7 
 וע׳ךך? ך~יד;0עןךךדס דומ^לח הפי ־ דמוא מי

 תמע ןד&ש (דרות דבו ץוע תחכוהמ םחבש"
 ץ^ילכוךיע סךךיג1 ח^יטבחפלס חכא^7מ
 סימש םשד □המע ץי9םע ויחי ךלכעה סע
 ערדמועקקדעןןןיעייסמ □תובא תיכזש■
 ןתישע ולאכ רכשסכילע ז^עמ סת^י דע1?
 יד׳ ןיברקמ ץאש תישדב ץדיחז ךר ןך
 ^לג 'ןלכעעןךו^א^7א׳םד^7
 י ל׳ ץדמוע ץאו;ןתאנה תעשב׳ ץיבתחאכ

 " וקחד תעשב םדאל׳
 ידב ךנוערכדבוער השע 'רמוא היח

 ךעערדטב׳ וכיג׳ךב ךעגס השעיש ס דטב׳
 ינפמ םירחא ץער הלטביש ידכ ונועד יבכמ

 1 ' ' !ד^ד " ז ז י
 7או רובעה ץמ שורפת דא רמוא ׳י >ך^ ■ ■
 דאוךתזמ □וי דע ךמעעב ץמאת

 דאל ןמוקמליעיגתש דע ךרבה תא ץירת
 "^זילופוסשעמשה^ו^רשביאש דבדרמאת

 הנפת אל׳אמשהגשא הנפאשכ דסאתל׳אז

 1 ״7'



 7ן ־ מחארי דובץייא ׳ רמוא היה

 ׳ ד07 ןוידבה אלו׳ דיסח ץראה סע
 הרוחסכהבימה לב אלו׳ דמלמ ןדפקה אלו

1 

 *-־"־י דרעזש׳ה סיץמא ץאו"7 סוקמסד םיכחמ
 " שלא תדילל

 ל7ץ ,דז©;*־'חחאתלבליג'ז־דאר אוה ;ל
 תרפיזסאדלג/׳ הד רמאו;־ סימה סיפ

 יי ןומישיךיפיטמ *\ו0ז ךופיטא
 ־ המד הכלמ ־ רשב הכלמ י רמזא הדל
 ץ־־*•• ־־־דבר מי ןודחבדמ י סיסכג הבלמ

 ׳ *70 ידבךמ י סידכ^חבלמ י המז הברמ תוהפ^׳
 ד ! * ׳ד ־י ■;י יי ז״״דדוח זייבדמ׳ סי0^>3הברס י סי&ג הברמ
 ו~סןנ:ו ונע׳על הגק'בוש הבק י סרד הסחמ

 ׳* יי3ה סלןע׳ה ייח דלי זסןל ׳ הדוח ירבד ןל
 יי!;׳,-דמדללהמ^מק׳ יאכזן3ץבןדזי ןרןך
 ה׳—עת תיש־ג/ סא ׳ רמוא היה אדה ״־ ״

 ךבל כ ׳ ךם*יעל חביש קיזחת לא הביל
 ־תרעס

 ץגחא ןברל •ייה םידימלת ןךן£ל ־£} (ך



 ^עוחי ךז סמץלךוח ץכ רזעילא ד ץח-ו^דאו יאכז

 ר׳אכתכ ןב ןדעמש ךז ץחפח יסוי ךז חמנח ץכ
 ׳■"עיך ץחכש ירגו ם זדיח אז,ר ׳ ךדע ןכרזג&א ךז
 עוע׳יחי/ חפט דבאמ זע אש־ דיס רוב סונקרוח ץכ
 ןזעמש׳ריסחי ץחכח יסוי דתדלויירשא חיכנודץכ

 ח ץיעמ ךרע׳ ןכ דזע^זא ׳ טח אדי^אכתג ץכ
 רבגתמ,ר

 ארשי ימכח רכוי,ךי סא רמוא חדי ןך 17 4

 ףמסטןעיויר ץכ רזעיהו סיגזאמ <ןככ
 " ם^דזפ ת$ז אוח עירפמ ,רימש

 ^—7־פ ויחי סא ־ ומשמ רמוא^ואש

 ־רזעי^ד סמזאמ ידבבךארשיימכח
 -־*־ ״•׳< —: ^-־־ ״ - —,. ״

 חיפש*

 אבא

 או סחסע סונקריח ןכ

 0^7וכ תא זמח עירכמ

 . -י־... . ־ - - ר7ב^
 ־־־־:— -.י -־-;־־ *-ימוא רזעילא ר □ראה חכ קבדיש׳ —
 יסוי ך• ביטדכח רמואעשוחי ד ׳ חבוט ןיע

 ערא חאודחרסוא ןועמש ך • בוט ןכש רמוא
 םן־־ד^7 רמא ינ1סכ7 ׳ רמוא רזע^7א ד 47זבח



 זי׳^ור

 ,40*/^ י' 3\\

7 
•<* 

7x7 
 ,***י.*־ *ך7*ךץךץ* ח־ ~־־ז*״ו־1_

.* ** *>-<* 
 *■?*־> י

 ־1,
 ■־סכי־ך

 ׳ ןי^׳ידך־ד״ז אי!ד וז *׳^׳ זאךו ו 5$** •3א7
 ל "0*ד$זח זז

 יסוי לערל?!*! *ומומ^פ׳״זו־יי ך׳ .ךעד ץג/ רקו*
 •זגי^י ת47.ךדמ0** חעמזע׳ ך־עךןסש לסו#
 סוקמח ןמ ה§5 !בד*ה ןמ חי7 *זחזא" סד^ב
 ןבי־ךעז סלש־י *7ועשד !דילי ׳גוש" ומחךורב
 ן?4ליךמ§־י■ יעי'^7 רמ%*יסילעז ר ןהובו ןמוי
 ׳שוביךכזזמ ךדע ןב ףז^לדכד רנאזיגמד

 ...וידמ חלגמש
 :4 י . ־ 1 . * ' ־י

 . ־ ־״־■• ; י ״•. ■ ינגד ׳ סידבדתשדדע־ חשלש
 / --י׳״׳ ־• ן י*״ ן ־.* ־׳ * ־*" } ז"" ןזזבמ יח י י רמו*׳ רו־ןק׳יך*
 'סועל■7 חס יז ס ל§? •־ ךלשכ ד ילע כ7בוד ׳ ךרבח

 סמזזח׳ד יוזיח׳ ־ב^לדח^ס־ויגיועד
 ■־■': ״**י *״ 05יח'׳־יי הז• סיססתוי-זיס׳ ׳יזדלחל ־החש׳ ץיו^דנב:

 ׳לעוש^יסי־שנ י:•■־ ־לבש׳׳זיסת ^ןתלחגמ
 ע־־״ר\:״י';'א; ץ•ל/־־זיל?'ברקי•־־ ת3ץץ

 ׳ דמו*עש1ח" ד י ש>*. ילחגב ץהידכח 771'?זוש׳



 ןיאיצדמ01יךכןד חאגגעו ע׳רהרצה הערןיע
 יהי רמו** י0ןך י^ך "ס^ח ץמ סדאה ח**
 יי ״_,., ךיביבחךךיבחדובכ י׳־״דה רןלזע־כ יי י :-־יי^י-- —י־■**-
 דל חו0דרן חגיאןע׳ הדות דומלל ךמצע

 7 ויחי ךיש׳עמ לכו סימןע׳ ,1,
 עמו7 סמקג ריהז יוה רמו** ץוע׳מוע׳ 1ךך
 שעתלא ללפתמ החאועמו הלפתבו "־ •־
 יגפל □ססהתו סימחר אלא • עבק ךתלפת

 $יה ןונחו סוחרלא ׳פ ;ש׳ **וה ךורב ט־יקמח

 ח יגפב ע״%?2יילח לאו רסח ברו סיפ** !ךח

 ׳ ז״ררזת דמלל דןג1ה ייח רמוא רזעלא ך*ןך
 ימ גפל קדו;סורוקיפאל □יועתגע המ

 0 זופךמ ר ןחבאלמ אוה ימו " למיק התא
 ילעופהו הבורמ.דבאלמהדדעןנסויה• ךמוא
 אוה חחוה תיבה לקנו־ הברה רבועהו;סילנ^׳

 ןיחא אלו ׳ רומגל הבאלמךילע אל רמואהה
 הגיה הרות תלמל סא ׳ הבמס לטבל ץרוח ןג
 ךקכאלמלעב אוה ןמאבו;הברח דבועי ךל קתיב



 ןךפ\ץ ןתמע׳דו ךח^דעפ רבש ךל סלשיץ>
 ,דיתג7ל סיקילע לש

 ^דכססה׳ דשאל^ללזזמ ןב
 $בה.הא ןיאו־סירבךיח׳^דשב
 ההא ןיאלו ^ימןי^ץ .דריבעיךיל
 ־ זובשחו;ןיד ץחיד דיתע המאימינפלו/ךליה
 התאןיאלו ׳ החוד ס הפןשס המ^ב ץאמעד

 זחא ימינפהו/הע4ךחל-י המירל ךלוה
 ח *יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןחיל דיתנה

 :־ הלקח םיכבמה
 יוי־־ה י ךמוח □ינהנה סס ה ננח ך ךד

 1 1 ־■־־״1 ~~ ידר "'"״׳״׳ *
 ׳ .ש־״ודכלמ לש המו לבלב ללפתמ
 סדייח וילו/רתא שיא הארומ י^ר^ליאש

 "ונשדב
 ¬ןיהש¬ □ינש׳ רמוא ץוידךתןב#מינח ךך-ך

 ילה הרות י "יכד י" ,
 סיעיל

 נלמ ךלמ ינפל

 או זיבשזי
 ** 7 סינשלבשומבו ינש י סיעיל בשומ הז



 יד3׳1ב ץקסועו ןיבזעדי ויהש׳
 ■ י#ךי ןיכזס בש ־ סהיגיב הביכש הליה
 רבסב בהכיו עמשיד^ל בשקד ׳ וחערל$*: שייא

 " ומרצי יבשוחלו £י י$*ךיל ךיג^ד ןורכז

 ^7ע ולב^ש חשלש דמיפ* ןועמש 1
  י־־־סיז י׳לעךרמ** *זלד/זזז** ןחלש ־ ־
 |—7כ יכ בש׳סיתסיחכז ול:% ול^כ חדויח

 סייקמ/לב ח^-דע ^י׳ק ואלמ חינהלש
 זלעודמאו;דחא ןחלש לע ולכאש׳ .זישלש
 • םגוקמלש ינחלשמ ולכא -ולאכ הל^ילבד

 " % ינפל דשא ןזי^לרע׳ח הז ילא ר3ךד5ש
 ־ ח^דגדוק׳מהדמו*^ יאביכה ןכ המגמ ף*ץך

 ובל׳ חגפמהוידדהיךדיו3ך^המהז ""י
 * וש׳פגב^יהתפ הז ירה הלטבל

 ץ^ך3קמ?רלפ רמזמ־ הגןיה ןב זויביהב ייד״ך
 ׳ןהוכלמלועוגממ ץריכע׳מ; הייה לוע
 ־ הזדיחלזעובסמ קדויפהלכי; ץדא ךדדליעו

 ׳"ץד.א■ ך רה לזעו חיכלמלזע וילע ןסהמ
 ,דדשע׳ דמוא חסכה ר|ג;ש^ אחפלז־י ד ך*ן



 ן־־״^׳יךגיכומ י הר?ת יךעס ןין^תץגי^ימ
 פא ־£ ׳א תדומכסס ס• יי יא בש־ ־ סהיניב 1^6 בע7 ־ י

 פא ץכ־׳גו׳ וכפשי 0דיולא גיקבגש השמח
 •ו^־״ליי

 ץפמו י חוע^דש
 ־ ו ן—י>ד.^א שי8* % ^ךי ורבדנ ןא 3ש 0רתע
 ייכזא דשא סזקמח^לכמ 3ש ׳ דדאוליפא ץפמו

 * ״ךיתבדמךילא אובא ימש־ תא
 —ימוא א^תרבשיא:ה׳דוהז ןב ךזעד׳א *ד ^ '11״.

 ךודנץכו־׳ול1־

1 
**£ 

 ._... . / ך^דשל תאש׳ ולשמ ול קי
 ־ י ץר דג1ע ךדדבי^מה ךיבס יפ־ רמוא איה

 " ד• ־""י* י"" .ו י'

 (״־—דגזוע׳ז ןרדב.ךלהמה רמוא בקשן
 ן\״א האבהמודמו>1וסגןשממ קיספמו ׳ ־ 1
 • דש^בבייזדךימ הז ייה הז דיג *האב ,ימ ןא ־ הז

 ־־"רמוא ריאמ ד סוש■ מ ־־ אהי לב יתס׳זד ף ף,*ך
 3 1זי ! *' 4 'י ״״ ׳ * ־יי ןיכועו־חמשו בשה אוהש ספה ךימלי׳ת
 * ייחהמ וליאב וידש ן־לן/־׳פ י ותושממ דהא רבד
 ־ ך־אמץישפג ־י ימשו ךד ־ ידישו% קר 3ש ׳ ושפנב

 י ץפש ואד רשה סירבדה תא חבשת ןפ
 ץד^ק?ן^4ח'ותכשמ וילש הפקת וליפא ^דזכי



 ושפנב בייחתמ סיא אה ׳ ךידד ימי^לכ ךכב^למ
 9 _*." י ־* ״י׳* - . י•־ ״*׳* ~״7י ■%״ —י׳־ ־ ־ - -־•ד : י• :

 " וג^7מ סריסד וד בשיש דע׳
 /. . י■ ־ ־־■ ־״

 ואטח תאריש לכ ׳ רמוא־ אסור ןב אבעח 1 ךך
 ׳תמייקתמותמכחז־ וחמכח־^? תמדוק " י ־
 !" ןיא ואטח תארי^ל׳ תמדוק ותמכחש לכו

 "תמייקתמ ותמכח
 ןיכירמוישעמשלכדמוא זיחח ^ןן־ך

 '־־־־דכו י תמייקתמ ותמכח ותסכזדמ
 ות^־רמכח ןיא ז ישעסמ תבורמ ותמכחש

 "תמייקתמ
 ן־״־זתוג תיירבח חודש ^כ רמוא ?־ודי §4$ןך
 ^7צ1 ׳ זגמיה זוחמ סוקסח חוד • ונמיזו
 ן־ךו—־ו ץא׳-ממיזז חתמ תיידבח חור ןיאש

 " ן^ז3,.ך ז־״ךןךן3 □וקמח

 1ייחו";^
 םי
 ץאיעזס־ ץדאח ימעלש תויסנכ יתכתבישיו

 "עדון7הןממךאחתא
 תא ^לתמת • רמוא ךתזומה רזעלא 1ךך

 לש תנש׳ דמוא סביכרח ןב אסוד ינר
 -"ךליח תחישו;סירהעדש ןייז



 .ה־רפםזדו;ת1ךנ/זמח ת5< הזבמזח סישךהה

 י" ךוהג^פ ח%מהן •מי;נא סהרבא ^ ו^ירב
 ו־דיב1^יף פע?אי 03ךב ורבוד טפ ןי-£מ>הז
 שבדו>ל קדח ול ןיא סלכו׳ט םישעיבו חדוה

 י״י י8^> ז /־^יע* 7בן/׳ב רהזסרזחשסי י י
 תוחולל קוחש דסו** הנהקג/ יפי ׳ החמשב
 *ר יה אילה חורע^ל 0ד%?ח ןדא ק^יןךםשאר

 1. גי19 םירדנ ־ הדוס^נחיס חודוסמ דמוא
 ^1ה 'י חןממ^־ חמכח*7 2^0 תושירפל

 ־ ׳ ם/גמ ^רכנש םך8* בסוד ד01א חי<ד
 בש □7x3 ]אךכבש ול !ינ^דס הריסי הביח
 ן יביבח ־ םד$<ה תנ* השנ/ םיח^דא ס דבמ יב

 ׳חךותי הביח׳ סדקמ£7 סיבב ו^ךקבש *דארשי
 ^בבבבבש־ סיקסד סיבב ו$זךקבש 1^7 זיע׳ריג

 מזלי'זיביבח 'םכיח ד □סא
 ז׳י ךיתי הבח םדד>ה ארבנ זבש■ ה המח י^ב
 ^יגט זבש הדרח יל3 0*ך^ ןסכש סה^דסשרט



 ךץ י^״־ידדת חקל יכ 3ש׳ ^ע׳ח 1

 |ץ?>״ח :ומעב* ־ הניתנ קיי^הייי^עלפה ׳ ובויהת
 " חשנ^ז>ה3ד י^ל׳לרחו י ץדדרנ

 ׳ז?#מו םיברמ ןדתנלסה רסוא חדז §^ן ןך
 - ץותיתפ ת־זכהר־ סיךח!! 73לה זףעדד£>

 • ת״־יבתמ *־זיזזז תתיתב תקנפהק >ץן?מינ״נחהז

 ןמ; ק)7־מנן׳ □הלכב *דימת ןי׳ייזחמ קתבנק?
 י?מא קיז ןיךהד'1ןי^;לל א7% יתק׳״ל קך^ת

 " ץי *דדעסל זהיתמלבת׳ז
 ־־״־* ^ .ז ־ 11״*•*' ׳ \

 ! י״ ״' ־ ;י ' ' ג■.:-.^' ? !ו>וזיא סא ־ יפ־י^ ה־׳ךזע׳ זברס!7א ר "ק '1
 ןי;51 ץ׳ראךדח ןייא 0>>'׳ ץרת '!'־■׳־י ן יא

 ׳ י״ו׳$<די ץא־סמ הואךי ןדא חמסה ץיא סא'חרזת
 ןינמ קית סה ־ הגיגנ ןיא 331 ץ יא׳ סא ׳זימבתץי• !
 קריתןיאסא הדרת ןיא חמק ןיא םא '312 ]' ־?

 ׳חסק ץיא
 *1ןד

•1 • . 
 ו־־־־״י—0*7 ב ותסכחואמכ דמיא היה

 1 ך■ *'.*״* 'י ן "י ״ .
 ק״ד׳המי תיסור איה הסמ וימדקמ

 ןהיתב הד *יחו* ץ0^סויו#ךושרןיבןר־כ ןיבגמש־
 וע־יבס זיחהו״מץ׳* וינפלל■ יתס&ייהז 1תרןנז>ף

 •־- ־ -——-*



 * ם י דרה ץכשך סי׳ד אצי יפ הארי 8^71 הברעב

 ויימעמש׳דפז;פש׳ת אל הה*7ס ץרא ־ דבךיכב
 ויבנעו? המור ־א-יה המ!ץ ן חמפודמ ןיבורמ
 5 ויז־זודח ^כן^^אז׳ןיפור?כרי^ךץמ ןי־טועמ

 ־דסוקמסותא תוזיזמ ןניאוי^תד^־ ם^זעב־ש׳
 ך—?ביי ^ו;טזם470לע־^7ות^ ץעב הדדזבשי

 $7? היהו;סוח *סי יב הארי ^7י• ךי^׳ד^ ח^י

 תו^עמ ש׳ימי א^דגארי אל תדעב הגועבוךכעד
 יתדחפו םינק רמוא אמסה ק רזע^איבר ־ ירפ
 * ייירטמע תופיקתתיבךה יפיב סה ץ,ד הדג

 חמכזד^תוידפיפ

 יעיבר קרב
 *־רמדה סכ/דא^ח חז יא ־ רמוא ^ץךך'ץ *ך

 י' !י^מלפסבוץ׳סדיאה^נמ ־־־ י •־
 כועי ורעי תא זעביבה רשג אוההז יא ית^7ב*עה
 ריע דבועמ וזזודב^דוע־ומז׳ ריבגמ סיפא *ןראביט
 ל^עיעב\ץ ■ דק*לחב הם£7ה ררעע אוה ,רז יא

 י^זח 07זעבךירוץא ךתבוטו ךירועא ^ד׳באת מ



 —דכמ מ .איהחזיא־ אבח 0'7וע'ד־ךידג׳יזנו
 יחבו ־סב* ידככסמ גש תוידבהז .ס* דבבמיי

 ״4׳ 4 ׳ג*׳.

 " ודקי
 ודדובו ה ד *ידה *רמו*

 ׳ חצסח־ודזנ חועסש * חיגע׳ח ןמ
 ן־־זדגדכ חול׳מ רעשש ח׳רבע !קףרלג חדגעו
 ךי׳תלאדמוא חיח *דה ׳ הרבע הדבע רפשו
 ץאשרבד לבל גלפס יחתלאז־ □ךא לכל ס

 ץאמ׳ דבה■ךלץאו .ךעשיל ץאש׳סךאדל
 ׳ דמח א הבכי ש״יא סטירל יכל 'י סוחס ול
 ־ הסרשטא חדקתש ־ חיר לפש ייח דאמ דאמ
 ^־7לחמח דכ "יסו* חקורב ץכ ץנחוי דדך
 • דלסופמס ןיע׳־רפנ רתסכ סימש סש

 " קשח לולחכ דדמ דחאו בעש דחא

 דס^לתנמלכ'׳ דמלה דמוא יכר
 רןמע^דמ^זו דומלל דד׳סץיקיפסס
 סשע׳ת דא ׳ דמוא קוד*׳ ר״ץן י ׳ תי־שלדו
 םבדרק אלו;סזסלדנתחל ׳ הדו3׳

 שמתשיאלד' רמוא רדח חדי ךבו;׳ סחמלכאל



 ׳דעס ־חךיתירבדזמ תואיגה לכ אה 4?ח אגתב 1
 ס^יע׳ה ק ןידד

 ו^לנ י ה רותח תמדככסח ^7כ רמוא יסוי 1״ץן
 ^חמה^ו׳תדירבח^ד^כמ ־ •

 '־•תזךכח לע *ל^דוחמ ופ!נ הרותה
 ןך״ז ןמ ומצעי ךזע׳יחח רמוא לעמזעי 1 ך-ך
 ׳או^העובט-ו לזנו הביא ונמס קרופ • י
 איק׳ חוד סעעזדר חטו^ הארוהבוכל סגהו

 לאו׳ דהא אלאי־־זיחי יהת לא ־רמוא הדד
 חחאאלז ץאוער ן,ךו2> יתעד ולבק רמאת
 ^ דר#יזז ןוא 0ךןלסח לכ רסוא קסוי יךך

 *ימטמטמ ד#וע מהמךילופוס׳ ינעמ 1

 'יגעמחל^ם?/1נמס־ רזעועס זזידיתה ן-וא

 • *ן ־ 7 ? 8 * ״ ד
 5 רותב קוסעל [יסע טעמ יווד י דמוא דיאמ רךך

 ת״ילטג סאו• םדאה לפ םפכ חוד לפומ "״*' 5
 םבאד ׳ ךסנ□ הב־דה סילטכ ול טיי־׳ הרותה ןמ

 חכדזי רפ1ע ול ןע׳י ־י הדותכ
 ,1 ־

 תלמע
 - 0 ו#עח'רמואבקעי ץכדזעיילא ד*ץך

 ׳־ ךל
 חומ
 הבגעחז דחא טילקרפול הנת ־ תחא



 ת״״״יפיש!* רת3< "רזע ס [י א זסק ־ תס§* תרפע׳
 ■ ןתמעךלפת פ2>7 סי״דתפ ׳זעגמט סישעמל

 **דרש תעפפלפ׳*רמו ־א ־47־י0ת7 ץפחרי ךיד^־ך
 ז־יע^שר־מ7קתזץז ת0יפ סלפש סשל
 דזעל ■דך!ן ■ סייקתתל !־רפומ ןרא סיפש פשל
 ךילע 3יפח ך׳דיי־בל/יריגב יה" דסזפז
 ןן^ימ״ץ3*י !אך8מ ךדפוד *ימס^ו׳;ךדיכח׳ דו&פפ

 " סקסש׳ **ךופפ ךרי
 '"־*־־יי־־״־דיםלתב*!"ח 1׳■׳ס־רמי-ע ןדיחח! ורד ^ך• ־ז *4־7

 ץ • ״ - 1 "ד ל .: **ז
 לעמש ך־ץן־דז תלוע דיסדתת ן״$ןשש *• ־'
 -רוחסו ׳ ח*דיןר רתפ" סהסי רתכ ז1ש^׳ ־יפ%
 '׳זחיפגלז'׳ רדפ □ש רתפו ׳ח*פלפדנרפו• זינתכ

 (" --־*״ — ׳• , -י '*־׳־- י ־ ״״ >־־־ י• •־״ — 'י• ־־ י

 ־ הריתסו קיפ 7 תלזנ ידס ׳יס^ יו^רזתכ ךד^ך

 י-—וזד$* $?ז3ת 5זיזרק רסעת^ז : ׳'
 עת לךת3'3ל^י' 3 יריכ ה-ומי״קילך!* וגח!?

 י^רהתדישפ #7-שזד71 ןת* יעס!יפר
 ־ • סיקירעת ירוסקפ #לז

 םח 7ק.0 יזה • הסו־ע ש׳רה זב תי-׳־יל רר^־ך
 ׳ ת־דץ>1^7 בכזייזיז ׳ ס״ז^תלפ 1^?של

% 



 ־- סידעזשד ש**ר **לו
 ד—זסדד הזה ם^זועה ׳ רמו** בקע׳:. ל־״ןך

 דוד סרפד
 זדדפל

 וה^בה □דועיה יג; שלועה יגפל־
 ־ ץלקירטל סבכתש ידפ־ רוד ־־(״ ך ־י ־ ״

 ;—־־דכו שתב׳ תחמהעש הפק־ רמו** הדד מוה

 ש^ועזזךהלפס׳ הזח □לי) ׳יב סיביט □ישעמו
 סלדעב !דדר ןדךזקלדץ תהמ העש הפ:;**בה

 ~~~ 1 " * 1 ״ ■׳ הזה סלזעהייהלפמ׳^בה
 ׳ ך רמה ת$< •רעלת לא ׳ רמז $* דזעלמ־ ך׳י^ך
 ערעזצמ יוכלכזדגתלמד־ ומעב העשב ־ י

 עה ־ דדפל לזכיס ותמש
 ׳ותלקלקתעשפ ותומדל לר־תשתל׳מו ׳ ידרג
 ׳ הזמשת^ז ין3י**^7פנב'רמימ ץטןלה^דמש

 " ךפד^ג^ה♦ ולשפהבז

 —דמלה י רמו מ המ** ןב י1"" למ
 ןיך^7 המודאההמ^7ר^ל׳: *׳ ~
 **וה המל ןקזדמלחודעדח ר :בלע הברהכ

 " ןמזדיכ ריב לע הבותכ וידל •י המור
 דמלדדמומ ילבבה רפכ שי** ה *דדה י יבר



 סיפגע לפואל ׳ ןדמוד אווד ;דמל סטטקזד ץמ
 סמןלזת ןמדמלזח ותיגמ ץי^זזתו־שף סיזזןי
 ;—וולדוצ פ םיפנע לכדאל־ ןדמודאוזז תסל

 קש׳י׳ ץיי ץזןדוןעז
 1לט תמ0 אי ?א ןןסןיס ^בתסתלא "ימיא ד*וןך

 ז* ^ךן^אלמן^ךזד ןן3פןלט׳י'ט ״' ־
 יא\עדחדליפא

 ן־־־דראהחז זז*0(?יל ׳ *רמוא ־רפ (לח דזעיידא 1
 "^ע׳י ןמ ם*ךאת תא ןיאיעזמ ׳ דמבזיחז
 ח סיקסחז׳תימל םידילדי ׳ דמוא תיד

 דלועד׳ילךודיל סייח׳חו ח1ד?7 עי־־דז;
 ׳ אךסת אעח רעויד אודז 1?א אוחש׳עדדחל*

 י אותו ץיד־ לע3 ארתר דע׳ איזח קפמח אודו
 ׳ ^7לע אל׳וטפל קא1ג>׳ א1ת ך?ד3 " קדל דיתע

 ׳ דתנט דקמ אלז ׳ םטפ אושמ אל־ תתכוע אל
 ׳ ןדפטתל אכ לפתזעע״ח/ולט׳ לטקש•
 -סממ תטלדאזפט ןע׳י־ש ךדעי ךחיטבי ל

 ןדתא ךת־קלעד דעמ תתא ךתדב לעש׳
 ׳קמ ההא ךתרב לעו יח תתאךחךכלעי/ דלס



//* 

 ינפל ץכש׳הן ן׳ידןתיל דיתע זוחמ ךהדכלעד
 'י *??{יח סיפלסח יכלמ ךלס

 ך7דפזד קרפ
 ׳ סלזעי־ז £ ^דפנ חידמעומ ך%ך

 ± ־׳־־ " .זיי ׳ . "7־־־־ ו

 ^■;די׳ז־־־דיז דמיל דומלת המז

 ^"־ד^ ^?*ךכהל למ1הךי׳דח$* רמ^סכ
 ׳ סל1>0 ס^־ץךכ^מ^׳ םיעוברה ןמ ע׳רפהד־
 ביוב רכופ ק^ל? תורמאמ ח״ר^כסב $$ךגמע

 §^'־רגגו^ ס^דיעיד ןד** ץימייקם*עי'םיקירעל
 "?רורמתמ ןדר^ךס

 גק*~~ןו^ל חנ דעו סך^כ תורוד ןך*ךן#ן^
 ךיכ פ*־ / סיפ** ךדא חספ

 סדילק■ ^כהוע׳ד>דינפל ןיסךעססורד תודור־ה
 סתךג^דו/וחכמתז־יוד זזרש^ י למסה למ ת^

 'דכו#5 וינפל סיפ** ך־ר^ חמכ ^חדוי יל ׳ טיכ*<
 יסקךכן% מסש׳ רע וינ^לךיטןעפמ וי ח תודודה
 ה&נתנתטו־׳סג ח־ךו^ע׳ םלוברכוע׳לסקז זגמ^
 ^הזוסכ^יחה^ םליפכי דו^ז -זניכגא סחיס^



 ־-סדגא סתדבא דוע זת3/ד

 סיתיעככ זביתוב^לדשעב ס־יסט ןףןך£^
 ן-יזעמ רשגז׳ סית^ע תךשעו ל ״'־ ־י
 ך־ידועעו ׳ סידעמב סידעסת לע חבןלת ע יכזו
 ז־־־־ד^-מיתזב^ ?03 סיגזיסב תרשע׳ סיך דע
 --רשע עז ית^ 30בךגוע ד3עם3 סוקמה

 1 <73 סיסעפ

 $?^7'גצ
 " י רדקכזעמש אדו

 שדקסעתדככ־ושעבסיעכ |ך*ך^7]7

'^73' 
 רגעסזדי־דמ חשע א:ת*ד י&ת

 ־ 0^7 □ךזעק וערקת רשב 0יךסת א73׳ געיקת
 ׳ירקעךי^^ו ^זדסידפכתסויי

 ץ 0ןועב1ב0ע.וכ!כבכיכז .דא־ט
 זגב אלו/סעפח סתלב3 □ךלת ךישפו׳ ־יסועכ

 ׳ זך3 דע חזרענ אל3;ךכדעוכד ףזעתע ״ שימשכו
 דחעשמ1׳0יפופץ סיךסע־ ןשעת ת3םעתאי
 $73;ס^דדיב0ךןלען ועסנ קיזת אד3; סיסתי
 ח ץ^דאוע םוקסת י^7 דע ורפסמל □ךא;רמ^

 ׳ סלשידיכ
 ׳;—תשמועת ןיפראדסכסידפד *ך



 '1י
 ^חזךית^{? רהי׳דאגהדמ׳ ץ״ד*זןד יפ ןיד ול$*ו

 ׳ ב ן־־^־* סמהז בחכחז;דימזלזדו/ןדססקו'ןמדן
 ןחדזכ(?? ץןייזמח ףיא ץדמויגא שלד תוהי^ו
 ש־ד • זביב^ סזד־ס^ ^־7ועו*7י**ד׳ חש־מ

 סכחגזיעכ״^י סדסכ □י׳ךביז קןך^־ך^;
 די^גצ/ימיגפ^ד ייבדממי^ םבהה — *
 ׳ ר־זיבה ידכד ךוה^7 סבכג דביעו ׳ .דמבזדבדבממ

   •* ל :ן / * ־י׳־ י • י י ן ן״״ ב ^ ■*' י

 .געועמ-ז ךלכעבד^וו^; ביזלחל דהבג ־יביעו
 י—ךעו ןרש־^ד קש׳עד^לע דמדאודר^וכ
 "רמי^עמ^ $*דש המ^דעו׳ ץודחע (דרזר^

 ' ־ - ־ ״י זזזיפן^חו חמעהלע (ד״זיסו ׳ 1ץ$7זב\עי
 *• □לדגב

 ^7וע^7 ןיאבתיהעךופיגימ ן־ךךץ-י^ל
 קמ הוריכה יפ-זג חעכ*ל*דע ־ ־

 יידו^ג^ד׳ןי״ישעמץני^ן!ח^(למו ןדרשעמ 0׳
 ץיגוו/ר ןח^־ןלמו׳ ץעבוע' ןתעקמ• עפתדוג״ב

 ^־־דשד המוהמ ^7ש> בעה ד>ןקג^7 א^דש־ ודמג
 '^יד׳^ש׳גער• ה^חלוזב*; $*^7שו;*ס הרוגאב



 ;־־רורדס^ח תלתימ ^7ע ס^דע^ל $*ג 1.1
 7)71'ץד־תיכד ודססכ י^דש׳ הרותב■
 יטע דעי ^דדע^ל אב־גתח ׳תלעיבושקוריפ

 • עוותב סירימס^לעו ץלרח תודעור־ ץקזח
 ^־־־7ע #71*^7?סחער הלח ׳■זס^ה־זכ ן£דש

 •'^יעל^קו^נ׳ סמח 'ל־ו^ח^לעז;ןמ־מתעספ״
 ׳ סיסד חיפיפמ^עד׳ תיירע יילג דעי זע רע

 " ץר$*ח טמשהלעד
 ;—ןימחמ רכי׳ח םיקרפ

 ־ג־* 2 י*׳" ־** ״*׳״ 1 • -׳׳־ 5

 ק—ייעיכמבו׳תיעסדפ
 '־־7פרמגחח ינוממו ־תיעפש י^ןימפו
 ׳ טע׳ רשעמ ינפס תיעמךב ׳ חבשו •תגמ
 ינע רשעמ יגפס תיעסמפ ׳תיז^י׳לזסמ

 קוריפ לפס ׳קיעמש׳ יאעומכז׳תל״ליעמפ'
 • חנשד חגש דכבש 3חח י^עדמכמ־ קעמש

 י " סיעעתטתמ^דס יגפל
 יי־ךעדמואה ־ ס*ד^כ תורס

 •־ !|0 י*ג

% '. % ^ 
| 5■^ 

 4> $׳*<<
 ד/ _

 ־ז־די יס וז ךלש ךלשו ילש
 ך^־־ךש ׳ סור׳ס קדמוז סירסו** שד;תלגסמ



 ןלזע *לש ןך57 םע ׳ ךלש ילשד • יל^
 "עשר׳ילש׳ךלשו׳ ילשילש־ י דיסח" ךלש

 ז״דזכז סועכל חס ׳ תוע׳יךכ תזד׳ס ו/ד׳־ן^ן
 ח#קודספחב דדכוע׳ ׳ חזערל׳ ^ ־י •-*
 ׳ ו—רכשכ ודסכח *תזערל חשקז סועכל
 ׳ סועכל חס'דיסח תוערל חסו סזעכל זזשךר

 1 "עשי תוערל תשקו

 ׳ ךחמשל רחממ'ן׳יךמלב תלחמ 1ץ*ף!ךח^
 ר־~ סש^עידב^ל רהממו " ־־׳־
 אע;ד׳??לח^ק ךמסשלזדשק רדספחב
 ד3$ל חשקז ןקמש־ל רחסמ׳ ןדכ^בודספח

 י-8 קלח חז י דכ׳^ל יחממו עומשל חשןל ספזז
 ^ןת״ויש חמד חקדע סתספ חולה ן/ךץך$

 1ל׳#? חןזך7ג^׳ 0ירח*סתי*לו " ־־ ־
 ז!10י> ;קל #7 אוחדסירח^ ונתיש סירזז*
 קיי די0חםיך/ד$57נחי)ןתיש" ולזצמ

 "ע?ו סירח^וג קי אלד
 • ש״״־ך״זמחתיבליפלוהפחודמ ןוי-.ף^
 ז־דכילחז דכש" השע סיאז ךליח *- ׳-



 ־ ןד׳יכ דישש*יעש׳ ך4י !ד■מי5<ז תשש ׳ 1דיב
 ■ץ&רך^גע $^לדך^7זזי׳*^ד דיסח ןדשיזד ך^׳זתז
 עפס׳ סימפח עפ*ד יכשומ תודמ #ב־ר£

 -ןתישעפש ׳ דפכד־תרפועסז * ךפשמו ־־־ * -
 ךוסדזזכ ס־׳גפמ $$ותזש ךפשמ ׳ ^7כת ת^גפיס
 ^וקוךיייח ת*5 ז־ז^רחמ ^יה^י תלמשמ׳ זזפ

 ת־״יגא׳ ןדאינחמ *תחש חפנ* סידסשח ת**
 ׳ת^זסח ת** תט^וקזז־זמןלל

 ^־־ד׳ופכ ׳ דמכ חד^דת *תחש חכחפז
 ח47ת חניקשו ׳ חכזךיא ח^דככו ־רבד
 **דד וז י׳** ׳ מ§ע7 ^יטנ חתא רכדכ
 ןזנמ*?תכחא ׳ רכדפדיו^ת

 ן~ -רכח[** וז׳ ךכרקחי?7ת,-סי^שי* רמתו
 ן׳תגיחד *דוד |

 ח^וס סימש תקלחמ *73
 ׳סימש םשל חני^שי י סייןלחחל

 אדושתק^חמ ^י׳ה■ דז ינא ׳ סל(לחחך חפיס
 ^7ו״ח יןזמש תקי^ז!7?'סימש םשד

 **חרק^ש ותןנ^זומדז׳סןמש םש^זסי^ש־י



̂ ^־7;  1? *ס1כח □ יברח תדא ,לכזמזז 1ך

 ק** □יגרה ת א **יטחמח ^737׳ דדל
 !—חעמ ־חגמן:>תתו^^7 ׳ דדלב ?'קיפסמ

 ! זביד^לת סלבדהתטזל םיפדתזתיא׳ הפזז חכז
 ^5*דיל> סע־ ר־׳ןכפש׳מז ה^ע׳^ל/וקךג״^׳ש־

 מןהמחז ׳ םמיח ת?* $*י1פחחז *ףפח סעברי
 ךללטבג ןב סג/כדי חי*מצח 4ע כ־ש" ןבי&ת
 __ ־־ ח־* י ־ ך י־ "דימוגדתא מי1כחח רומאו **!גת

 ודימלת 0יימדת^7^וד0ש׳יזע׳
 ׳ סידצד הול^לזעי-ז ׳ □חלפ?

 ׳ ח^7פש ולפנו ח3ו\כ ןיג? ׳ סג^לב^7זל ודימעה
 זועיזיעסהרב^ ^7\ל ודימלת'חפומגחודו
 סע־לכ^7ש• ןלי תהדפגחודל ירכזךך\עפנז

 ^ וידימלת וידיסחמ ןמ המ
 ׳ םפחגל ץידךזי םעלבלש׳ ךידימלת־ סחדב**■

 '/* י03*׳*ד^7 סדידלת סיח^י** חת$אל גזל־
 דג§5ל ׳ סחימי די^חי היכרמד םימד יולג**

 0 ד ־י יי -! *י ! —׳־ ייי- — ־,. ,יללי'סחד3ואלזל ןידימ!לת^7כ5א ךמ חטנו^

 ?ימודנח**)ועי י^דאלחכזל ביש׳זד^זג £



 אלמא
 ליז רמגכ זע ייה רמוא אמית ןכ *ך;*ךןזוי
 1—יראכ ״>1311 יכנמ ץרו;רזומכ

 ץ—חה אדח ׳ סימשכוע ךיבא ץועל תושעל
 ן״זע ןגל סיכפגעיכו .סעתנל סיגפ זע רמוא

 ־ םיתסא יהלאד וכיז־דלא ^י ךיכפלמ זזעךיחי
 "ךתרותכ •דכיןרלח׳ ץס7.ונימיכךךיע הנכתש"

 ק־דבךפהי ^ךופח״דסו* 1^(3
 זדניסו .־זבךלוכךי זסחליכך ׳ 8 "
 * ת־ךכיםיחח3ום הלמ ךל ץאועגלזת א7

 " ארבא אדעכ״סזפל רמוא אלאח ץכ
 ןכ ׳ארץרמל סוכש׳ וע׳מח ץכ ־ "רמוא .ךדד ן^דןןך
 ׳תועמלהרזעע ^71^ ץכ ׳ הגשמל ר*2ע

 זרבצ׳ע הגסוע׳ ץכ ־זוסלתל הדועע ש׳מח ץכ
 ד־־לכל 0רעלו$ךגו־ ^דךלסיד1עעץכ׳ הפוחל

 ׳ חפ^ד 0רעעע-\ע הנקזל
 ע * ^ ,דאמ ץכ ןדזש־ל םלקיקת ץכ
 " □לועה ןמ לזמ

 ׳ןדלו;
 *־וכע תמ ו'־׳?



 הרות ק״גק קרפ
 הרותב קם1עח דכ ׳ רמד&ז *ךך§^:*ך רך*ך
 סי-דכדל הכוז׳ ׳ ןדמואל 1 י י - -
 ידכד1/ב סד^הדסטי ^לז ,ךברח
 סוקמז^ת^בהד^ בוה^זעת ^רקכ ול^דח־
 ח שי^^בזדד^׳זיוירכ.דת*3חד*
 תויחד ?ןיןשנע ח^ריל חמע׳ ותו^יב^מ
 ס(זןזןםלתןלחדפ ןמ^גו ד^דיסז־ף ץלידע

 י זמממ חלהמ׳תיכזל ותברקמ*
 59׳ב>9׳*!כ׳זרך7לתוה#!?יל5ו״ץ הרטעזטי״ב

 | "הךטנ יל
 ׳ תידידמ ףדטממו תופלמ דל ןך31ר1 י
 רניפש־זזןמללקלנם־ן ץיד רקדהו ד
 'ן ^ (י5?^ וניאול ץך?מכ הטנמו ׳ הדלה יזר

 רליילי'יייי דךי׳עמעיוזזו ך^זזזו• •ודעומזז
 ^זע 73? י ־>ממ<רמ1 ותלדגמו י זנזבד^ ל/

 "םדטסיזש׳עמח
 סז־זסוי לככ1 תלקונ/וטדהי יפד ך<^^ן



 יו><תרמואימזךכמי ׳כףי^ האעיי^7קת3
 ימ 'לפש׳ זףחת*דש חכדפ^7עמ׳ תוירבל <3ד*ד

 *ץוזג חזירד׳ הך1ת^זכ*דב.רודתוביאש

 םואי׳סעט תךמח^ ת^^׳רד^^^חזסס
 ^חייפכתסמחז;תמת 0יזץ7א ח^עס תותאחז
 ^ר(ךידקת^׳תיזזו^.ל^ת־ורזד אוד סיחדא

 יזכ ־ ץיךזח ןדב ך*7 ןי^ש ׳ תל׳וי־ז־ז א*דא
 ןמ^קק>*4פו׳^ א*תש
 ׳זרנתמסז 5ש׳ח*דע£ץ3 י־ך ידח תדית

 "תים3^^זח3מ.ן ן

 תחא ח?^ח דזדא קיפוד3חמ |^|§| 1
 •וליפא *דזד^ דמד׳ דחא קוסיפ

 •זג*^מ ןיוול ׳ ־זובב ס עחגיד 7 *13*׳ ךת*5 *י*•**

 ל*^חמג־ז^7*^;לז^ז1%י־יז^
 ח ופי^ אד ו^בזזי ׳זבלכ סחכד רכש אלא
 יפו^—יכדעפ שמא חת$*ו3ש י ו>יךוימן

 ־דוד חמןירסו־זדו^ןל סירכד ^חוז* ינ^מו
 א^^תיזיאמדמל אלש לדש* !ךמ

 דו&לוע^מד ופי*ד׳א ונת וארקו דבלב 0ך3ז



 זז1^ {יי0$ ;תח^ הכלה ־דוד$< קד^ ןרבזד^

 ׳ ~ז1צפ ז־ב ב1ה3ל ךי־יעזצ׳־ המפד המפ תזח* לע,

 '*7ס?.סימכתזךוגכ בושי'הדות $$ל$? ׳־חצפ זרא!

 י .־יי־יית^כי" ןימ• בוט לס׳ סימילז
 ן"׳ביזמי 4.יתדית סל^ ןחתנ בוט חק1? יפ 3ט

 ׳ ^/וח^^ה^׳הדות^# הכרד־ **%ד־ -ך״ך
 י!{!זן^יח ץ׳ו^הלנ^'ההו^ימו •י-

 חדדת
 ^ ^חבנזיך^׳^גוטן-קל*^*י ךכ

 " ^ביד סלו17ל ךל בדופו *׳

***1 
 י"׳ך״חמל>3רתל־ ( -
 ^!י^^לידג ךגחל^ו^ - סרפ^פ ןדדל\^ל

 ׳ ^3 **,ח ן5^נו □ךת3ם לזדנ ךדתכז
 /*! דת^רכ^ ךלםל\ע׳י^ ךתכאלמ

 3*250*^־ ק?לץ:ןן
 ת ולצ!מ ׳*ניזעל^פ/רטלמה^ - ־
 ^־-^ןר3**!יףייז^5ר^ימירו^^^
 ^רןימב 0הול^:ו סדך3ד הגמועד ס^בד^פ



 תמירקכ ץזאה תעימרעכ * דומלתמ חכש׳מכ
 ד־ימייאב ׳כ^גזיי״^ב״^דהעפ״בב׳ סיתפי^
 ׳ 0ימכח#רמש3 י הינג/3'חחמועב ח^ףיב
 ךד־ס׳ סידדבלתחל^?^ ׳ סי׳יכח קט׳ידכי

 "ד^מלההיט טיעממ■ חת? טיגדמכ׳ץ*־־^
 גנל3'סיפת ךךמי ץלת !ךד טי^מב׳גס^ח
 " ןי-מסיח תלכק;מ סקמכה תכימתככדכ

 ת רק^חבזדמטח רמוקמ *ךי$£3ןר
 ?דחמרניתו; .י;ךזתלג:0חו^ח ;

 כחות׳תיק״זנמד תת גגהות ׳ ומרלפל חכיט
 זס קחרתמ י סירכמה תת מה'י ת ׳ ;דוחכזהה׳
 סינמ £לד ׳דמוכח רןדת ־ךזדי ■וניתו/דוככה
 "ה^רזחבחס^ תלןי הרית דומלתכ1ד3ל

 ף2ל יעייכמ י ודיכח ק״%3 ^ן>7|3ח
 ת—־רמתה לע ודימנעמ ;תוכז
 ר^ומלתכ 3טדחמ־0ד17טח ך1/ ודימג^מו

 תגמ^ג" דמלה'^סומועמוזפ׳' :בד^מיל*^
 ולעפתת ןרבמחו ולד תת הכזמה י דמלל
 י^׳ תרמל תה וירמוח סרעמ דעז דמתהו



 חדואג איבמ ורסוא סוזע׳ס יכד׳ רמ7^ד

 "•םדרמ סשב ך^ד&י ־יתסנא ־רמאתו
 ם3ךחתגתס^יתרע חרית^ית -ך1ךן-ךך

 ׳ אבה ס/יעבוהזה םדועב תי^לע^־ 1 ־־ י '־
 . אפרמ תותב 1יפדל סהיאעום^7 סה שתח יכ בש

 ^,תימע^ילקותל ךידדו^ל יהת^יאפררמואז
 תר^תתחטג7ןזדתיוו^ ךשא4ץ ןתת רמואו
 סוד^ז;סייחתונזתוסיםי ךר55יפ רמואל׳ ךגעכת
 י הנסיןעזהמ^אדי םייח ץע רמראו׳ך^ד ופיסוי
 הניסיבסימי ךרוא רמואו/רזעואמ היבמוהו
 יכי־ך▼ חפרד רמואו ׳ דובכו רשע היאמשכ

 " סידות היתוביתנ דכו סעול י
 ^ ~י ^ - •* ו-

 ןדעמותיבד סוזעמ הדוהי ןבןועסות ך״רך
 ־ חימכהדל ׳ הכהו יוגה רמוא יןדןךכ "
 ׳ 0*ל17 חאג ־ סיקיימ^ד הכירעהל סטבהד דיבכהל

 ־ךדדב׳ הכיזת הראפת הריבעבש ס^7דע^7 האגו
 רדהי סהכ סילוהב הראפת רמואו אעמתהןגדע

 טיבבכבסדקזתחםגק רמואו הכי\ע סעןכז
 *ד סכ וינןלז דגנל רסואו םתמא סיכב תראפתו

 * ׳ ״־ :* *.־ל י



 ו4 רסוי* א״סבס ץב ןיעמש׳ ך רסואו
 וס^קתנ^וכ סךיירעפסימהחטסו^ תורמ

 "ויכ^ו^חיביג

 י**ךדהחאםע3'*ססקץפיסויטי ך0^
 —זורא סדאפיתעגפו ךידב ךלחס ~י
 יגח יל רמא סילי^׳ זל יתרזחהו סלי^׳ יד ןתב
 ן-^7ודג רי^מגגכ-דל יתךמ^־ ־ התא ריע׳ וזיאס
 ׳ יכ^ זומילוגר' י3א □ירוניס לועד'טדגכחל*ץ

 ז^נמזקמבזכסע ׳ימדןיוע־ ך3ונףריפך יל רמיד"
 0עב$זז׳גבחז ידביז יפל*5 *ל? !ל ץנחיגי טאו
 ן—זתא מ3 דל יתרס א ,תילגחטו 0ס1ט
 ^*רלטיא׳סלוע^לחח^סב דס יל ץתט
 ־ סךאלוע ותריטפ יסל׳ חרזה0וןלמ3
 סטב^^לובחזאלד׳ףסכ אליתיא ןיזמ?ץ*
 י □יביט 0יט!7סו חרוח אלא תויל1דמו תיפוט
 תרוחילפיט* סיליחת דפ הגו גויתגו ךנמ־צ> דמלב
 *יוזהילו ימזויל רמאז׳י^כחז^מטיפ

 ''תואכ׳ץ^נ׳ימא

 ולאו; דמליעפ הכ^ח .ךנןנ סימ(? קש£(ך



 ־יזדא ןדמ(י ץדאז □ימש ׳ דהא ןיטק הדות ׳ ןה
 ת־־דיגג ׳דה יא■ ןיעקדאך^י׳דהא ץיטקסהרכה

 ןיטמ ׳דהיא ןעבק הרות* דהא ןעבק שדקמה
 ׳ זאמ וילעפמ □דק וכרד תישאר עבק ^נש
 ^רדיפואהפבדץ ןיעמ דהוא ןעגק ץראו סימש

 ז־זםרמואו־י^נדסודהץראזדן י$<סעםימומד
 י״״־ראלמ תישב/ המפהע ם^7פ 6* ךישבהפזעד

 דהא ןיעק סהדעא ־ ך עיע ק ץדאה
 ד״־־ךאזסדכש׳הגק ןוי^^ל םדבא ךדדב
 %יךסע יבעירעכ*? י ןיעמ דהא ןיעק4*ש?שי

 7^ ןעבק זעדןלםהתי3יתעק דז סב׳־ דבעי ךע
 ^יןע׳-־־דקע ^;^7עפךתד1ע^7 ןופמגש ןיעמ

 "רה דועךק^דובב^דא □איכיז רמואו " רקדי וברמ

 **7? •־םקר סאדב א^ם*דפ7 ׳ םימי התבק הז
 ו7י**כב ירזפ^דו ימשפ ארקגד^מ בש ודוכיל

 ^י׳דץזש!דוע^7 ך^7מי ויתישע >*\א ויתרנה

 ** **7*2י3^ ימהו^די סךע^7 אמייק היתופכמ
 בבגב.ןפ

 ׳תמ^ד אתבסמ קי^לס



 *יועובופדדודנח חכ^ד רצוי
* 

 זימ*%( ף^תהמ*
 ןדםי־ר סדרפ**־" ׳ סי7'דן^? חיחלו!ץ
 ־ -* ׳ ןרסגקו הכ£ סופדבו לדג

 ^רמי1ע׳י דכלמס הניתנ הכתס

 סדיככרפ ׳ ו־עלקה בפי התחמשכ ז$5
 £יי:׳ געדקתהל זאכו־עיפ^דא ׳ *"•7לוי

 " ־שידקל יניס סכ
 ♦ ׳ הזיויהב המינפ _ הלופכ ך^דפ תב

 ׳ חחו^^כח דלזר הפיחל ההסכבב
 ןדתיא $7ה תמגמ חסי היפלחמ

 התכיפה ץודודמו ךספ רהטמ הלחסכיט יפ
 ׳ חכוח*ר הו$ט םיהמחסלכ^ע סנ

 ׳ ןד3ו**ה סיכ^ו י ׳ סטכ ת*י^>ד^פ
 ׳ ,׳ךכו^ סדנילנמי ׳ םילש׳ הודפת ר^כ

 זסוד^^סיעפח1דבו ׳ םינינפמ ^יההלןרי;
 ׳ דזכ*זמ^ קימ37סח ׳תדזשה^ הימד

 ־ דדכ1^7 ץח תיו^? י ךוורי הידד



 51• ׳ דטעדידסג/ ה3^ ׳ ^47*/
 י4י ;—1— י— -י־׳״ * י־* -׳ -

 י־־־ך*^ הלאמשב הנימיב םימי ךרל א 0
 ׳ הנקה הת^לרי י 4 דגבל1 בא תע׳ה ־׳'

 ׳ הניק ס׳יח ןרזחפזת :הךסומ ככעממ•
 ׳ הנק ןמ דסת^דאז ־דומכמ ןימיטת

 הנקבחת יכ יקזבכח דןמסזד5רן^70^70 ד
 ׳ ךדריר^כ המיחל ך־יי^׳ךגמ הי ךשד '׳

 ׳ ביתל י ךקב ח>מ סימ^ש• הרבעמל
 'רןיתוד^ילהי;םעלב ירמא ♦ךירמא

 ■^!ת1ךוד?ך ורךלגנף׳בו^א474>^ץחתיי/{*־? .^י
 ׳ *•ךסכז :בהז

 • הדדמ - *דדח י4? ׳ ךמיו׳מו ויהי ס^דז
 ׳ ומזול רי^בח ׳ ו׳^גה סיש׳ת הב
 ,! "׳ יי• ן ־ י•־ ־ ־ ־ ־ ׳־-

 0ב1ן>״ז'.'7,: ׳:.3׳*ה ׳ ב*ו1כ דכ שיל ץה אעמל ,-י

 ׳ •;'״ פ2 ךבס ־ *ץפח ספא דמח׳'"
 ׳ '" ך"' "';רחב ׳#ב47 סנעסק י

 יחינהומלזסלב :ח^כ״הסיטקו
 י 1׳׳,^::'י". ?י״יבמנ לדל ׳ ס^ס יכרד היכרד ,/י
 . ^ךיריר׳^סחי ׳ סע״זפת יכ המעט



 ךידע ומלביו .*ירסומכ קזחה
 ־ ךיךעגעכ ד ד/כ * חוגמ^ל ךכיץ>ותו

 ־ך־ידעתל ךיכזדיא ךלמזלמל חיכזעת
 ׳ דזעאתתו דומחמ ךדי׳תמכו״>מתוד׳יךי'

 ׳ דועיו ביט יכ ׳ ך ׳דדמ י־^בעמ
 ר זע׳ קמ ךיתורלדנ^ע ׳ רוגסמל חדחועמ

 זועו**מ היכמותו׳דכ םיקיזחמ? איה סידי ץע
 ךיתומד׳מ דוסכ הדמוועל םדמ ם

 ׳ ךיקוממורמ דמל ׳ הקמחו ה^7וס^7ס
 ׳ ךיקדמזיבכ ןלימשח^ ׳ סיעעחמ דוקכ
 ־_ך ימיו מעע^7 יוק^ד ךידוול^ל יהמ תיאפך

 זיעמש׳ תחקמ ׳ללנזא םווכא'
 ־ חעי^למז ׳ ןיכהדו ןיעד^7
 • $*עומכי אכומכ ןמתךכ^ד

 אימכת סדי^לא תעלו ,^לתאלי ןממ זא
 ך דדמ חךגעמ 'חאליילדסומ'
 ךדסחו דיסח □יאטח ךדיזמ
 ׳ ךרכמ מ ןע^ל ׳ קהלת םדוסימ

 ׳ ךדכי סיןרזדע המו ׳עולי תיככ£;חדאמ



 ־ סירפחו ם־׳רית□ ׳סידד/דיך-זוד
 0יי$?ןי$0 *רופ^סדסע'

 טייח תמש 3*דמךין ■לי?^ח{ין םפעיכו^ ל
 ׳3ןיתמפ ^דב3 חע*ד םיכומס

 _ךתביפכ 0ן/ק1ת ׳ *ימסמ עדנטפ
 ךיתמפשסזרעי • 0יע׳\ל-ותי$חשמ

 3 1 י : ,־" ש " ד ־״
 יתבש חגדתזתבבשז ׳ ־דחפת **דבסשת ס*

 חימג^ת רמשמ ^7.
 :ד*?;

 .׳ד

 תו^תתסת־זמח
 ־חפעמב ב^ייתתי
 ׳ חפשמ םחשמ

 חפדימ בחזמו ׳ ק(לן1מ ףספמ
 • $*£ר>כ ורשפ'7כ^7ו ׳סחי^ימד סח □ייח יפ

 םינפגו סי5^דפ ׳ חעדח ירמ*<
 יי" ־ יי׳ /*־:?.. *׳' 1 • ״ •*י׳• - ״ ג - ג

 ׳ יתמחלו ן סחד , ׳י דז $*שמ חןלומג^
 . ־ת!/דמסיר0ח^7 ׳ סי^דתפג סי^רג

 ^די^נתזכח סילשך * ץפמד סדדוכב ס^7פ
 ׳ זסינר ימכשל ׳ -ד$*מל חפזד־ל"

 *ע.ת^ךי

 חזבכ

 ח -
 נוגתיחמבחתי^לאר
 ׳ ז־סנמתזייד ד^,ד



 ,ן־זדניב סיוצחדןכ תעדו ׳£ית*ך' המכח ת^לחת

 " "דכידיזמ ך*וךז המבש סיח^מסמיע^ ךחכתץינק

 הי?*נו סידיהי}7הןר3 ׳ דהאת^ד** דוס
 ׳ סיי^ג ק^׳חמ• סיובעת>*ח־ור דפשגמס

 ןככשמ-ד ץדע׳ דשיאת^ךרוכיחנ המכח ]ה׳ש5*ך

 ׳ ר^עתתי ןיכת
 ן '-״״־.—ו %•. * ־״* — ־ י׳ * *רשי^7 ךיתטיכה סייח תוחדינ

 _§־ישוי ילגעמב ךיתכרךה ;ךיתירוה המכח ך-חפ

 ^ ןפ^יעדי יךח5* ׳ שקוסמרמשה ןושי5<ו רחש׳
 ׳ וע^עתת^ד ׳ הייחו ידמ*< *רומש

 ׳ ^קעז ^דתכנ □הכ ןמ* ־ ׳כ ילמ^לכ ןרהל״כ
 ׳ הייטךז ה^עת ׳הרכסהידמ^והיגיח^ ע^דחות

 ־הרופחו עעפמ
 7□$־* יכ׳ רחהשהמ רות ׳ הר3גתחל [יג

 ־החופנ יל הכיכיג־^ הישיתו העע י^ל

 • התחמשכ
 !ו ( יי"" וי הכה

 ותגמח ^לודגחתכ^י חו^ר



 ׳ ס^7ועיבואג ץידדןדכס •וגיתרכד ורזנ דכ
 ׳ ^ש׳נו זסכיב ׳ יגש־ ולדןרמ תיבב
 ^ ו^7מ וילעל ס^זשסשא ^םכ הארנ זאד
 ו^״7כןלו ס^ואה ץיכדמיעד^סךתסמ׳ ס^דוע
 1רכןלת וג(לחו;טמו ־ ^רענ □תוזז ך\לפתו רתכ

 שבכ^וככ^^הדנ רזעילא ךדיב ץתנל•0לו>
 '0^ון?7 חספ ודב ^77;רד£ דבז א^ךיקתהד
 זבליעתנשועאר וידא **לז ־תיירגל ץהג א*דל

 רודכ םוי׳ הזח תיעוביר ד□ ונ^7 זפל םתוארבו
 סוד

 :17ן•

 ונזזמשי־וניתובד ץזבשהכ סמסוי ולפ
 ס^לתיח^דאוב

 ־ זזדונ1ז7 תורבדה ?ף&ע ובתנ \לךהב הולשב
 ^ 7-,ץן • ןיזלן^ קועמכה ודוחכ תבש־ תויב

 ;—ינזןומו־ חלחתב המואמב ^^אה^הפלהל
 ובא אדי ס^לפ •ונאמי ׳ ן47יע ג^דיי □הל ותדות

 אוחן׳הלותמתיבתונוכיסיב זהא זאל ה^7כ[^7
 ן״־ד ד>ו (לדגדוקב י ח^ננ ויריחב ינב^ת ומענס
 תינפי□ ף^תינש-ז סי רשתב־ הלכא ולא בהלו
 • זי^־לדגב תרוגחל ןחבו^ הבברמ ^>ל ־ ח^ומה



 ׳>—דדרעד ךקתסיזזפ ןכ זל חכברמג
 ן7גב ץחכ חתומ ׳ ח^לעמימזל ןי כד*דר חזכודן

 ־ זי^תגי ז77תומזק0מס*ס דחו * חדידנחכוד**
 ודיחתכיכדח ;ח*7וכז יננע ךותכויש׳ע׳ר סינכחי

 זייתןמ * ■ך^נזונן ׳־ר** יךגך
 ׳ זי^דחדזז ןנתמן$^7מ ול׳דק^ו ׳ חל7נע ךדכמ

 ; * 7—^ חלפ\עיח חעבגלכו ובטומתג דח לפו
 • ח־ד^7יחו דולפמ ץ*7יא ד3ל0#7ו;ףז> ףעומ׳•

 לוק ^עיז• ץזל^^נדר^יחחךעח 0יתסלד

 ןיעח ןיא יפ סדוועבנ ׳ חלחכב סלפ ו "ימעז יג*ע י
 ; ק^^וסל חכ ךעיע ףוגה **לי ־ חליפץ תייארל ^־( *־. ( ד :: ,^:;־1!

 דעמשקזוגמע חחיא רגד ץסו^ל •וחש׳
 ׳ .דלפחשג ן%כיח7^ םפע רכ־דזיל^ו י חדיפועפ 1>>יז ז*מיחל^.1נמ^ רר-די לגאו ־ זיליכועכי

 עסשז־ח^מועחח םיקמלפחעח 7^ שעה׳
 חדזתיל ־ולכ(*׳ הלוע ת**ז ׳סל תידכךח
 —#״>** ידע3-ו71פדעי ־ חליגי חכחכו זוכח*0
 $*(~7 סכילקתכופ סחימי *לפו * חלנמ י**מ

 ח^7^׳יח^נע^0וח אל 0>יי׳סכ ףאו/חלשס

 שבמו׳רתי י ן־ילודבל ל7ח דזדכדועא ׳דנחידועא



 ;470 סהיפ 70 סהיפב

 ן־־־רדיפג^ יבע׳ת*וזגן/ז דזה הךז5וזח

 ץהוה׳תיד^ן71ז^7ז ת^ילת חופהמ * *ידדפח
 ׳ןרדקך3 #7 ןפהג§|מ דפב׳׳ וילולב זסמ 7ע$*?
 1 ר&פימבלזבדדכ הדה'*יר37\לג ^7 דלגה לפ בלב

 ־^5 ן—זיסוד איחז ־תדטק הקיז ימס■ היחמהד
 4 *מטו0אדרו'1יד#כ)מ ח׳להזיה $*ךדו׳ ת־יהירג

 הי." י ךי •■־׳-־ י- י ־ ׳•׳ ־ ־ י ■י.־■׳ •׳״-

 '־7צד ועסומ 7כהסיידמ .י.י*הד ׳ הדחדפם דיהו
 קזדהדוג**'חדהזזזז הי""• ׳נ סיהתה העד " הידפ
 ז ־ "**. י״ ,*יי ׳' ־■ ״ *

 י0 ךופמה סשנ ׳ה״דהך־ה'יכ ;־זהייסמ הלחיו

 ;ן־יפההןכה %ץןלוש׳ה גההלמפ״היהה הדש>
 7!? 'תל חג □לזה ל' ידע׳ הכז ׳ת״יטגמ

 ן״יז׳י^ק׳ ו^ללו&ו י ןירדהמ דדו־זהדשה ןמוז
 ¬י■־־ ז ן 2 י ד*־׳ •׳' ייה. • — ״ ־ ־ $ ז ״ *

 ׳ ת״״^יל? סליהנ ופסיו.י ;ידמגנ הלי ה
 ן ; ״ | ״ ־" 5 י /

 י• ׳הכ ה3 הרומז־? הכ

 "תינק־טדה^מ 1 ן
 ת ,?ס ל '1 'ללפ׳ד הי ד דיה £*כה סלןפי '7 ף _
 פ ? יה יפסכ להגפיקוהלו ־ *דוהי'יה*דכ ספכל-ז

 "־7**לגו חדהס ךד״ןעד ס״קי7;^דד^לובז
 , ־ . -י״ * -- ־ י*־•



 .ז־ יםשמליפר * לפשיו ץימימ סיפרש יגש ולו
 ׳ ^/לחכימיימפ םידא □3 ךפשיל'^ימס רש סירמ

 סכבישיי ץנ ןידעכי * ^ןלזחיו*דיךכע ןוזח סייןליו
 שימלחב וינפ בשי שובחו קיד^ילכו ׳ ל ושדק
 ן׳ * י־ ־ ^ ־ י—־י ־ד ־־ ן י

 ־ ליח׳וקךתלץתמ סויכ וחגכוסי שמלא־ךאו ־ לושז
 ד״׳מג{יו;דילק שרוד אקי חשדח ח ךות ימעוכי

 הטמיעטק ץו^ל ש־ידקיו ־ * *יתלאש ןבלבנמדז
 ר^ב־עקשויפד סלועזד תומוא יק׳ךעו/לילמשודז

 זאל *לאכ ץאל \י?*צריבס^יגש. לבשי3ש
 וד*רלחקולג/׳ןקתמס^קיו לירבתלסימל הזל";
 ^7ע׳ ללכלע 3 סש ודחייו ודרי דיךחיו ׳ לגזילו

 " לך^ן זיפש:בקש1
 ־ ס^־יש זשווציה שיחי ץחנ ׳ שלש ארוב רוזגי ןדמ
 סגס רחב רשא עטמ ׳ שלוע יממו ס׳ייקר בשוי
 ^למבחעג ־ סלש ־׳50 לב ויתי^לחתדדשב־י י ס^7ז>

 0־וקדמ׳ס^" יתלא 6י ךורב ורמאיו • סלשי׳ספב׳
 ־ לארשי לכ ימדמ סכיסיכו םיסמ ־ 0ל$יזך דעז

 ־־ ץמא .ורמאו
 דכל■ ודכ^ד ומדל7גגוצמ יכ *,יי סגג׳ תא לל-זי רמואל



 תע
 >^?זע3 ^דרי^כץי־ז ־רמזא ץיז־זנמ רי־ז^^ד ^ייזג/וכ^ה ^בז־ז.בר1/׳ב

 *י^יתזזל *יוכיו^חי^יוע׳ ־דמוגמו סינבזזב׳ ם*מי ד**ועכ

 י יכנא םנו. ן 71בדמ חלע 5 ^־ ״.38■ -*• %?י^, 1.., 1 י•■ £•
 ׳רח** לל/ד ח *יחי ^7

 ׳ ׳ יעב ^ וע ימחי ררו>$5 חלי^3י סוס ס י י>> ^
 בירעמה יצס

) ?11. 
 ^7 אדשל ךך1ל סועךי דממכ ׳ ^ש׳ת **ל
 !ס^׳רבס׳ ^%ל^י0ש0 ^יעיחילפ רחזח י ל?שןר

 ז
 ו ! 0זו1;^ ׳! י מו8מ 0ד ה

 ל 12[ •* {?"> לי;סב דביךחזחי ס!2י0£5 ׳דיזבכ '־*י.# *0 7 !וי - ,.. %. ,.
 ׳ ׳יר^^רוו :סל י ׳סחבל יתת ת!־ יךן7ל30

 * 7'ךע סמ?* י£י?מ'יביסב יקיךר.םוי
 זי:סל'ז;לע;ךחיואו * הנוזכ דב^ת ןב י חכזתו

 "';ללללל^הו לאנוד :?• *7 ׳רובמ י י חכזעה ד!׳־
 ׳ ךותב ןמסכ ךל רךלשנ >ן!נ 'ידובב לבהבו >>י*מו



 ־ ־ י* ■"יייי'"" —נ

 י ו־דגד החמשב •־יניידב .יי'ד*נב
 5* • סרממ דב$8י ן* י ס״כמנ סימ ביננת $יל
 " סי׳פש׳ז ס^דיע׳ ^3 פת#ז ־ סיכזפ ףיער

 ך4דמי ^♦•ורפ^ויוכע ח^יונ?פ־וגעיץ:רוג" רז
 ז * •י ־־-",ג ל. —יח• ג ־־״״ ״״-;ןי . ־״־״—ן י־ 1 ־

$ 

 "׳דעדסי
 דנ^ד;^יז׳דיר־פח1ךז יי ז

 ;יי ךרינעקיתי זימ*.״ר ^ג־יל^^מו׳ רזזכגזי
 ■ך —״ —-־־־**? * ׳.;> ■׳ ""*1"׳ '*'"׳"*,־ 1 .

 1' דפ י *ס *י%■

 יי 3 ׳ס^די^תמת^קרת^ ׳ סך^ד סעח^דפי
 י^-זיק סע ^ ךמו^דש ז£1״י#ת ׳ ס^ל^די^זףזג:

1 
 0פ7$גס יבבי • 4. >־ •<* .יי!

 ג^רקר ךי;:ס״זי^ד י 1ד^ז

 •ו^-״דק0*ר^^ וע׳דק יארקפ 1ד.י1#רפ> ה4?^?'
 ■'■'' י• י - י יי . . י - ~ *

 " שדעימפ סח^
 וע׳יד־קה^יזמזזי׳חזמז ץע׳פ\ע4ד.דו ץד^ייית^ו \עי*י(י *ימי^ו

 '׳ "ונוי־יחמ ׳־יתיא־יי31!*ז
 • ס3?*תפרן5 ס״׳פע׳פ רזפפן-מ״רךחס ? ז *£3

 1ד^זמע^ד וב־^?# ם; -ע ,תפ^1^ךו0 ׳30
 י י -*%-• •׳ ־ •״ •*״•* ״■**■.' ׳י '״ ״:- . :■■;; £ די■ י יי - ר
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 ונתביקו " *ןיתועסבסחו^זק
 -ך}ק ן ח^ת^לקסי^ ט*זדקז^^7זך3ח ךיכועד

 ס־י*ד׳גתמ• חחטמלתיתב^־ חבת^ס וכרדלו $
 זךךסמזיסוי׳תק ןוט׳^ד סינסזי 030'קחמ*7ל
 ץת־3?מ ןמז־ • חזה תיגמכ^ח עד סויתיא׳ ־ קזה
 ׳ ^!"בעסתמ״ילרכזש׳^ל ^דןלסדנ״תךית
 עד עבר ח4ע!וניתוביא ין47ג5ז-מילק.

 ץ ןרכת ?גסודכ^ ׳י ףכזד דקפ^עמש׳י חערי ת:לב!
 0יו^מ ןוירכח;ךך^0דו^*ד־י? ץודכז׳ וביןיסק

 7^״1^!>ף? דןמ!ע^3 ןררכד ךדבןלדדך ןב

 ׳ הזה חינמה םדק 0ימח4מת;מט^7 ךט^7 ז^7עי
 מיחל** % טידפוז׳תזד תןן׳^3"^ח גת סויכ■

 13 ובג^ו^תז/תכר3^7 131גיךקו2מ ׳ חבשל 13׳

 סזת / סימחרד תעוו^י רבדב םיבוט סי״חל
 $ *-* ׳״״ - ״ךד,־ י ״ -י׳ ד

 ׳•ונסיעדילדב טעדעותד ־ובילעי סחרזיזגפוחו
 '׳ ־ ׳ ׳ ־ ־ * ׳ ך י / ־יי

 ׳וב^יטימ ? ׳חחק סע־זדז קבזד ךלמלק יפ
 סילטד? £> ־יחד ךידעומ תפדבתעטדילצ* £י

 1 ~־־ ־ ־״? ״* ־־־־יי 1■ ׳ ־־־׳ ־־׳ ־־ ' ־־ .:: *־׳י
 • קיו 70 זגכרבת ן׳פ ונכדבד קמג״דו ׳־ רטממ

 ׳ונעג%" ^^ריקבםיקךק ןתו;ןביזנימיב-זבי^דק



 ־רחם7 ׳ ךתגמ^יגג זדממשןד*
 .ןנ^חגח1£^גכ^ד3־1 ךלכי>ל-טבד ^

 ^ותבש תובשבו החמ;^־0 ־ ןי*3? מח*י? דכ״חדא £'
 י ^־?$*דו>?ף תכועי*! ש׳דקמ דו?0 ׳ דן7לךוק *׳ךןממו

 ׳׳סינפזז׳ח
 ן,די^ ץי*ר1כפכו*ר1יגנועי־ד־ק7 ס^דזע■ סי%ע1 סי־זימו זינז׳י

 "ןייו־י^דג/ ץזע־זןכמז

 **—דזכס^ע׳יי ר^פ-ינד^ד** ^"ז־זח* ^ץ־-ץ..;

 •זגע רןד3*יןמא (דמא *£־? ךפע!י*ר0
 ׳ וציונזמכ דנש׳ךקד ן^ל ^ממ׳-דבממודו ס# ילפמ
 ;——זחיכי^יתיתניפ קזכחז^כדכ^ליי* ;^,;;ס^ל ץחידז

 הוי׳ת*<• זוש׳^4סמסמסינמ־חח־׳.?י;; לסיךע^כ
 ׳ ז^זק**רקיכ וניתה־ומ ןממ ןמז מ/..,.■י ,"^•םו^סינח

 *דש־ף־ל •זגהד^ו׳תדזיכ סכ ״3 י ס ׳ד־*׳1 .ה^׳ימיל ר>|

 ןזקמש׳כןיג׳בגמ הכזימב ^ןשדק י~ך%ח01 י1:ד^/זד,ל3$

 ^רש״י י תמו־מי ש׳*־? קמ דמכ'ובמ-לזיי-גיג ק#שב*

 * יונעיבתזרדגמיי(לדוגל?חח׳^ ח־מ^ ־־:׳,,. "םינימז?
 ן^*יץזיו%ע7 ׳׳{דן7ד ן01׳7

 ,ן־יסגכןי ןי^י׳־י ןיייי־י **מ יסז ז^י:>יי >'־*״* מ״נ^״ס:• *



 ך^׳ סימזע־ה אבעז ■דע■ םיגעט סימי ר^זע׳כ תו־י״מודי ץי־מק1אן

 *דקיו מואוסיוחיתזע׳מ

 ימאד׳
 ׳^רשיעמש סז^דא
 ךבידיכנארו^א;סיןבפשמחזראו׳סיקתזודתא
 0ן־~—ורמ^-ד סאו א סת־זיכ^ז׳סודד סכיגזאב

 ׳ב־־רדחב תידב •ונמע סיב •וגיהדיא /יי י סתוש׳על
 ׳־-־ - %-־ ./■ - /״- - - .>י־ ״-

 יפ תאזה תידכה־תא "׳יי ת־מ וניתמא־תא אל
 '•* '׳־־־־' •*'־׳ ־• זי׳־ל ׳—- 1 ־י - -- ■*

 םכבינפ ־ ס;יזד טלפ םו;ה הפ הדאמחלא •ונתא
 יכגא"׳ זעאה ךותמדחב □3םע {"רצה סכפפ

 דיא 03^7 ןז^איהה1^כסכיגי^^:ןיפד^
 רהב סחיינ/ אדו ינפמ&תארי יכ׳/יי רבד

 ז*־•• ■- ו• ־־ - ע־י ־- ־ "י• ־-־•<-• -'•־'• -ז-־

 ־ירמאל

 ץר קמ ךיתאצוה ר1לא ךיחלא /> יכנא
 זךדזין$7 םידבעתרמסירעמ ^־־ ׳־

 70פ^ד חולעת א^ * יכפ^ח סיךחא
 ץר סימש׳פ ר!לא;זי&מתחכ •

 הוזזתשה^7׳ ץראל תחתמ סימברועאותחתה
 ו^לוק לא *ךילילא {יי יצגא יכ םדבעת ^לו €חל

 —ו-י״־ ח• ••; • י• 4 * ב ־ -־ -> י -.י —



 סס^ע׳תדביא !'יע ךןלר^י
 יברד^סןפ^ד ידסח ח^מ/ יאנ^י סיעכד
 >די4< ?יי סשדי** **דעח 47 ׳ יתרוגחמ ידסדועלר
 -י,;. - ן׳•־ /- - *-־ י ז־־ *1 ׳" = .1=

 ן—^אשי*ך\ע^ךס6<^״ייןלגי$*ל נ3**י^7
 ודע-זן47 ת^ח^וחינא ררמוע׳ ׳ *ףו47 רמ\ץ
 יחדכעת '□^!תיעש'׳ ךר4מ5 5ינןיע "רזע*0
 ^תבשלסשה *בול ך^47מל׳כ תרעעד
 ^ןגבדחת*♦ 4>47ל47כ המ׳^ת 47׳ךי4ד$<

 ־־^""7צז לרדמזדז ^רווציז ךתם$4 ךימעד ךחכו
 וך־דמ! זעסל ךירנ7זע׳ב רשא לרע ךתמחב
 תי-יי יח דכע יכ #ורכמ ־ ךדמפ לתמאד ךחכע
 ׳דיכ 6^׳מך[יחד5< £7 ל**י^י סיל^מץדאב
 """7?י4ד** £י לוע חרטנ 37 ־ךרזבז תקזח

 ׳ חבוציח סויציא תי*74ד
 ךיחי<

 £ ־־
 ^ 5י$**דככ

 '11־ ׳'־ד־ לת ־ ;-יי־- ־•ךל
 דע ךלכטיל ןעמלד ב^מין־וכיר^יץגתסל

 47 ןצידנ ךי47$< ^רשא זרי5*ד*?ח
 כילגת־47ד י ך^גת4לד חערח 47

 רו&חח 471 ׳ רע ךערב הנעת אלז
 " _ ; ב ןיי׳— —~ך • ^י••־ ■׳— י1 <



 .וז־דלש׳ דןיעירתסזי^תתו^ ב^יתע"
 די1ז47דש*ז^3ז ז־רומחד וריו^ותממזיעד
 ו^לזו(^מ?7עז%ל5ך סידגי^ ת**
 ^^זן?%^י ןנעח זןי?ם רה*
 סגתיז ס׳לבנ^ת^ד סכהכד >ךס^*דך

 ן" .. -— • ' •י יג ־־ - ־־? ״ ■־<■•;::■י"־~ ■■-;,37 3 ״

 ד

 * יז^לכ תימעני .ח־י ישז״ ^•יש׳י יגכד ד סי *?י

 ימ**1•!

 >$עיבו!?
 י1. ׳־.4*/•יד • ־דז : יבד0י\ע# *ע0 ד>>*מ כ)?

 י # • ז ׳'־, י■ •4ל יז • 31רז דחפ
 ב •*חז־אג ׳0ייל£0וד ןסס 4 םוי ;יז /לח יד*י£

 !0ך&חדד •0 :ד ־ וי י -־ י ־ * ~ י ״!
 - ,״.־.-•■ — .ז-

 -יג ץ2

 ^׳יכי
 י*.

 י*1

 ■ד דד, ן ד■ * ־־־■?:;־,::■;י
 ׳ד^^לו^י

 / .־'.■? :••■■ ׳י• •.״׳• ; : .י :• *״־ ׳■ ,ז״'^'1..'- ' "*?׳רד לל־>-ר "זז! ן 1 ־־־' ׳-י־ ד

 $ ״־ ז״ידי"׳
 ^ ,:ז,.,חלייב ךד־שבימ

 ח^כת^י׳׳ת ;^ך.ךהקדצל ץ#־ ץ!?
 -״;•.0.י ״> ׳,׳♦זיכמ^ד׳ינת^^רכו

 ן *: * 4 ;■״ ' . ' | $
 צןלמי #7ץ0יפיד■!לד1 ן^ד׳י־יי*:׳-.ן .גריד^ני *דחז

 4זך*ג
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1 . 1 
 "^די׳לנ.יבנאב׳ ךודתוע סדי יעדפחרבז^
 ^ ליזדי ׳ה^7כ5<שאכך^מק

 '^יי"? ׳י^י׳יףיגל^:^
 ןךע3 ־ ־ ך\ך0 ךל ןדךך#ז

 " יחו דס תיבו^ג •ר*נ1$$

 י׳ ? ד

 ץומ*? 'יגיסתג^מ׳סיבה^ £ץ*%*^ן
 י עיסמ ןדע^רדמ ׳ סי^׳ו^ע׳^ י *׳ —
 םג^ *דרחזהב׳ עיסןישודק ־ ד1$י ןזרזס דואב

 "טיסתיזכיבס
 ׳ ר>דןך ׳עדככ ץגער" דחבבלנג י^ל׳ב01*־'ודיט^ח

 סיגגס ■ו^מ^> רסס ץמ סךלדבו .חרדוק
 ידמ ׳<> ׳רןךבי וימעפ רדא ךעד

 ■?/>״• ן*• ףי יוג^״ז/

 ״ יגיס דח
 י גיס סיחחזח %

 יניס י׳ י ודיג*>גע*פיח
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 י סימש־ 1לד
 י י^רוחג וסעי .ס

 • □ךחב ךעד'
 ז־זידזח׳־רו^דהדז

 □ינינכתיע׳חז
 סיח־^דמ■ /׳ר

 1 ^ ■*• • !-׳־♦־

 ־ ה^ךי^ךזחוכז
 בדטרוי^רמככיט

 ■ □ידח ךדערי
 ־ זיכלה ■־/דפקי /"י

 ז ועפ /• .ת ס ״;״1 ב./
 . 0י^די7ןץ>3תכ

 . ,4(^ ״ י ^;ח:;^7
 ;7ל וממש׳זדל . י

 * יניס^7 ׳זדלז

 יגיס דח׳ חריאח
 ־ לגיסכ ־רחבו
 ׳ יגיס חז

 ׳ יגלס^
 " ־י״־־ 1 ן ' י יויסרחותישדי

 יעחלעדכשזז
 יניס שע
 יג׳ס^ל-ומ^

 ־־י׳* י ן
 ־ יגיסמ חשסל

 ־ * %״ 5'
 י חישמ ריחזח

 ־ ,רשמ סדמד ןי •־ ־
 ל

 /^׳1.7■.'■׳׳(*'ז /

 . ^ןך

 דייאחקרתמ
 י סיפיג״תפזנ

 זגמ-רגחזמ סיךמחג
 _ ׳ג׳ידקד:תודמש

 ־■חשמ שע
 י/ -־— *

 • " | * ׳ %*•־—״ ■ ח־של ךדיו
 םיהד^ דמא

 ס״זזדא תריתפ 1
 ־ שדדל** ?1־1

 ־ סיח^דמד
 ־ ךידי השעשכ



 דייגג׳^ת־ידס
 **1* <״■* דע

 ,*/ ,*־7י

 ־2ידם^ית!ע׳ /י
 ׳ב^בסימ״'דלנ>

 /׳ר

 ,-׳ך

 ׳^ע^1דע%^ד10

 ׳ךיצ)7^ תמבחמו
 ז; ־׳־~־~'

 י׳־

 ׳ ךילעי תפדיזזי^?
 • גוליק ב!עח רול$< ;= ת׳״ז׳י

 ׳ ך^י-היזדי •ן4ל .׳ ^ל3קפ דזו^^רייי^׳
 י^7י£מ '־ם1.*> דחצל׳^ש׳לע^ת ו*ל ןדידע

 ׳ד1כז1וידק * "ךו?כול סי׳יולר
 י (י *•־ !*.'7 ח ח דדמזמ־טגל

 ׳דיס&י ך^3׳יתגדיייז1 י דגולת1>״מל ץלו
 ג ץ ־■ #/י רמשת ךמעגיז ךדוע ס^?ע

 ׳7־ *יחמת 1 *
 * י*>'־*'.£. *־ ?י׳י****" ***

 ־ל>

 *, ־ - ן ' -, :

 :. . 1■ . *־ ' "י ־׳ *..־' י ( ~ ־זו#ז עזכז >ל*£3ח#7ע~יד*
 .זפ י גממה $<ד דיומו^

 ס -־- ׳ ר • ■י *יי' ? י-"

 'למיןפ תורל ךעך2
 " הזמחנגדעד 0*יל?כ׳ ׳זומזזה ;""ול ךלד €

 ילגהו^זדיכ*?*▼
 ־יי לפ־ז:

 י י *4354*׳ ׳עיזד
 %. *־*$'״*' ? ;,*;׳*

 י "־׳ ג"*־ ? ן ^ ׳



 רתלרדךגוש׳י״זקי סילארא ^ןןך*ךן^
 וד0כץ*ראח^7ב $$7יב יעסמ י
 בזסמ יכיסבואוטבדריעריסיקחבי

 רזילע יתינ&מי'טיש^דע־ ז^מנחדח^מ
 >יור3דזסיס תכתמ 4דעא ץומא ׳ סיס
 קדפדח ילבקמ׳ סיסבועמועי׳ זיר%2ע

 ״. : ?יי׳״ ד ״.־־ יי * ןג•״— --

 ׳י■ טיסמ חזל׳מד
 בקבפ * סיסטו^לל 0׳^7^71יהנ3
 קרבמ ׳ ^י0מועעופגו*רייזא:סיקטך %ך
 בזסמ ׳ טיסכזדושמ סיראפמ סיךורח יער
 כחכמ'יע03ותזמח3 סירחרחמ ©יכו^ו סט״דז
 פזסמ ׳ סיסבוחדמעהכ■ סיז ידז סידזחץ יקיז
 ׳*"לי ־י ״־ ־־ ־ ד -־ ־ ו־״׳ ־ ״ ! י-
 כזיסמ ;* יעמבושג^לסילמ^לזז *ילייוד
 פחפמ ׳ טיסמ ורןרר סיחיג&זכ ידס^ס

 * םיסט וער 0יךןמי סירןיי
 ׳ סיסטוחיעמזיטומעכ סיבודפ דייס

 י'*'. ־ר"־' -־ ז. ־׳ ־.{־
 ׳ביסב וגסחפפוררקסיפרל יטרדל

 ׳יעסגו.ן/יפזק3ו^^ס םימירמ יפא*7מ
 ׳ יעסג ותלנזי□ וחמ סעזנ יעערנ

 בזיסמ
 טלסמ

 ♦ * * *׳

 * <****׳ • סקסמ
 כזסמ
 ־• *— ״*־־׳. כקכמ



 * ׳ יביסב׳ ועמש פורפרו7ג^
 ׳ יגיסב סתךגכת המימת הרית
 יגיס^חמנכדססכ

 0יג*מ**חו

 תלוז

 בחכמ
 רחמ #4► * *

 ׳ סרללאהלו* ז^7ע ; ?3*
 0יןכי^חך§ע3שטח שילז־זדע

 ^ו.ד1^^ח^זיע|'0י1(?תג ןדך^תוד3ךכ
 ביעיד תמיי? ־ ס!רק ויחלמל ,המ^ ־ריעב ׳ סייק

 די 1 קדל/ ־שד7רי חלש־ ׳ סי׳חל^קלע? ן־^לע׳ זזשמו
 ^ךגנק^עי ש? רפס החדהטיביח־׳חזז יל**
 ׳;ןדזחז רבי׳זז בדטלקבאע דשיז ׳ ןדזרכ חרלמ
 ׳ זג יתןאשי9 זילז רלע ׳ סיח^ח לע* חש1 ם7
 זסמז בהזמ סרבלט ונית^לחט ^ד3/ד לע׳ שח
 ך י ־״״־ ־ *,.1־.. . ׳־־׳־־ ״

 ׳ן3ע^׳ ■זגתדימ׳סזזרשית סעיו? ׳-דגיתיקת
 *לגיתדדזיזלע־ד

 סייקו קכנד
 'ךיחל2/ ׳סיחל

 ך־זיכש חבשי ע׳י חלנל" סיזול^ל** זול^ השמו
 י יק ־חחב היטע* ־ייעייא ר־ס ׳ יןסדע׳ממ

 ׳ □ילק



 ^^יעדז/רולזדלכלעז חוש׳ריי ןעמל

 " ךידגע
 ו־״סתמ רססחל^י סיהלאח % חלע זז^מו
 פ־״ס־ 0טימאמו^ןי3דיז$ט' סטס^נל
 ־ ס׳כומרזזכוכמ;לס ךיתודע׳'0ינגע3^3ס

 " הינירחאח לעו סט1ש׳**ךיךלע
 ךג^ע סע ךיגע; תדע ׳ סיידל*הל* חלע חועמו
 וח־רזדע ־ רסעי ס^ארכד^יגר ח־זיפ׳ *רובע!

 "רמו^^ליקח־ ריבתולמרכתנחרמב
 י •דניגיעל •ירד/ילנק לע * סיחדאוד ל$* הלע ח־&ע׳מו
 ׳ מןמע׳ת סימוחגה ידו־^ וגיגפלמ םימע ומר
 ח־זת^^ןימ^ י ועלדלימכעמ^ל ח*#ז-ק ,
 1 ־י '־ 1( " ״ "די יי ?*יד כ תי םרזע * ־ •דכדי*ל£* ׳^י *!*י ח

 ן—זער דנת־יחפ חזיא זעודקח ד׳*?,*יח חייזדמז קמ ץדדפתמי

 םלוש׳ סי\עו סי״זומז
* 1 

 /1/ !?*7 !ן יי ׳*6!1וי 7!^ ״״,ף*׳?'1 ״<£ *ך*!•
 יי ׳ ז

 !1)-ג חתנמ רייעג מ חתג א י םעבמ תעד דבלמו י םינוכמו םימכח רוסמ
 ^/גפזז ידליד״0י רחספ ־ חשעדד חמס 4ו

 י\ןמתתמרוו^פ ־ידר׳ הו^עירנ סתייזז חידנ
 * "6 ״ י ״** *״^י



 ׳ תזעדיז ?מ^ ןיגכ3יל>ד ׳ חמנ וג־ופא דדח 1^7ג
 ,דס . \י .י־ י -־־"־
 דה"׳ תחב* רעב דתדח ,ז^בעע^^עעס דז
 ;^ל^׳^יגדח סיד^ל ׳ י&^ח? ^ רהדיזב

 ^ '1^רעךורב ח>ד1חו^7 'יו?^^0ד^7ש׳3ז©
 ^?^ד!מי?1^!ןמת*^ י^י^ז?ו^דחז3-מןיב0

 טיעילש־ ךל יתבתכ מדז♦ 801 ׳ ילי© רצדמ 1*<5 זייזזי םזי> ׳
 ג־־"*? £גמי ׳ חגסלי6ד!י% -?יעמ *דזיזמסיגו^ג* סירמ זודכדת זי*מ $07 ־ תע׳דל ןיויע^דמיגג

 "י/י*•1 דזייקןת> זי׳ת^י€מ3? ךנ*דת▼

 ׳ '^17 י£}$*ב ץמ ׳ מנזנ^7 ״קיעת י^דדינ
 " *גןימל מיגמפ ׳ ידיגמו יי^

 קמב
 ׳ זינ^ל ^קז דדמ ׳ 1!ב1>מל דדח קב

 ׳ וד״מ/ ?7 ז״געפל זגחג ׳ למגןס .ךנסש־ שדקג
 מיבמנ ד1ז^מע׳ *~מ ׳ ת־־־נל ז מ*3ד רש
 ״-- —- ׳ - * ~־: ! ־־' ־— \ל -

 • ±ףנזךמד7£מ סטדילץ חימדודזדד־סדודו>•

 ץזודטבס דל*פ י חלע?:>ל דכזזי ל ו^ס^חמד^פ
 ׳י ז^דעזכס ד׳רזחל

 ״׳• ־־-־־ך י י
 ד ׳,׳ נ" ד*ג״־ן>ל* זדד*ז

 ־ך => *
 'חל^תען״ר^*^־

 "חל*דשגיז־א>*



 < **#**'*-1*1 *11* **ד!1׳!'*מתו תדג׳ סירובג״דיג׳ מי

 .-.דד' ■,, ־דד- --=~ ״ ן:•, :.י— — — •־.־־
 סיררוסך^׳ ס׳־ז^כ תינוימ תתןרל יצ1*'' תינעע סודמד

 " םיוולמ תי ן£>ש׳ל ' ~

 ׳ סיקזז י״ד&^ומ? ׳ 0י(לזדשם^7י^-ז סדל^א

 "םךמס״קקכ *סיקחזךמ#
 ,ד״חס 3

 ׳ ד^דמב ׳ ןןל^מעיפיה שוך*
 ןכי^זפזתדד ךנ*^תרעהןדק

 ׳ ^ םטש* סיךו2ץ ׳תז33דמ3דזד סר
 ׳ *>ך^ סינ^ז זעד4^ע "דו&ס הוטמ דדהכז^ז

 * * ׳ *ריעסזי 0תי*ף ׳ ריע&ל ןדמפנג ןני *5>

 ׳^ד־{ל3 פיס ׳ ש״י׳ק תיגמ־ךמ **תאו י
 - י2?א ן־זיש׳-ות ׳ *יפנת חמימת
 ׳• ?כצ^;ד3 ׳ חתצ ץפפ

 קרעמ ץר*יב ךיתוממת דש^* רןך$? ^יבמ גיורסב
 ~\עשרר חרזוגס יציסיד <ל דמאר לויטו ׳ סיךס^/ תיביד

 ועדןיתוגבדסכ ןיותאו ׳ ןר?*פ רתמגליסויי■ וגרל
 '״וי^7 תד שי?? דבמידג

 1? ד*7? ת^לחת בשוי ^>י׳דןי;זיתאי ז)7וע׳ל £״ך^?מ*
 " *ט ^

* - 



 י -־ ׳ ב ־•־ ״ ׳ ג *־־ ■ל׳״ — *. •״ ; 7 י4מ>^ זאמ יתחש׳ י י־דש׳^א □ן^ב ך **ירן

 ,!ידילושוריפכויתראפןוע׳יופז ׳יד. 4׳' -

 ר *4'ל הי-יי •י־^ יתייע י י־סע יחזכליבו^קכז
 ־ ירש ח־קנתד אושד סש אשה א*? יךע^פס
 י רןסמזא דפ© • ל־ךש סש סח יכ רימשו׳ רמז

 תועשמ ר־ןזותמ זי^ית א^7 ־ ידפזפמ תיפכב
 ־ יארחת *3כשת ןפ קפסכ >לא ^3,ח אד ׳ ירי

 'זדנשתתד ׳יד!1דגדע^־רכתמז־פיגנת5^?
 י ־ ךתחמ תא׳ יפ י *דומחת א(7 י ידמב רקש

 ־ י ־־רויס י ידיוימ ׳ ידוקפ ־ ירדס סח־ '
 סורמסייקד יחלא סא יכ ׳ ירש ־ ירחס ־ יחורב
 ס , ( שודקו ארוב

 ^ - 1/ 1! ' ־־ .-ש ל־׳..־ ... *י * .ד;תייפש חשדמו ׳תיי^א *ןןדחיד *:*£ ־
 -, ״-־ - - ־ ■ ־ < / .• תרבל תלחתח ׳ תירצמ רדברפז ־י־־ ■־ -י־־

 ־ תישארב תייצמ ׳תיפ תמיקח *ןדאל'
 "תישאי קיגק ןתמל ׳ זאמ ןפוח יפ

 -׳ ׳ ילש חלש שי ם • יפש ,תואכ רסוח םליש'"
 ." דמ ץאו דחא אי ח מ • קשאי תזאפיפגא

 ■ תויור חששו סי־יש׳ש ׳אסכ לומ אדר־4לאשז י



 מ

,0 

 ׳ר

 ׳ס

 /-ס

 י ןתנש רע
 יגכ^ ת•!ןיי

 יש׳פכזס^יבנ^

 ;ךורכ־ד ד חדז־ית 1
 ־ תבחמ זיקי י םמ םתכפ

 "תיכח^סיכ^'
 ׳ספפכסיגפ

 •׳ סרפ זסמז׳ח סיע^ת •י ח־ררקגי חדוקגלב '7.7!
 ׳ הרןלזז ׳סגדזזכיכח

 • חרסתיי זטשד

 רמל תירניב
 1,״1.״־ ־

 ן"* ־ ג-׳ ׳— ( - *־ הד^ס״רזזארחי
 חירפר׳שד חי׳רמ&ל

 ׳>דפ>כ7.0#ור
 חביתרזיסמזי ׳

 • 0ט1'?7^ך^ןעכומב
 " 5 ״ ־־ ־ ■ח&תיכסז ? יכ

 תוןליימ^יכקשי
 ־ךדידא-ווד£> -י■

 .־ י.- י.- —■

 ,תימימעחו^(*'
 תומיתל ס1וד?תפ

 ■פחארשאס;!^
 וידי־״ז 1 '־״

 חי״זסאמ־יתוחו:^
 ־ !ךירסא סיסרס

 חפליג7 סתייח
 זזפ 7א חפמ (

 תזקישכ^ר^ילר
 וק^חל זףדיד קל ןחיל ־ת. . 1 ־

 '*י״מיפחמיהפ?
 ־תימימזיל תוינרבד

 ׳גהי חב׳דיפ
 י3. ׳ בהאומ ו*7 סעל י רהדמ סידמחכ לי "סחו £

 * '^רופכד^ליחכזדל ידר ׳^כר^קגול^חד׳יח־י'
 ב^^^7?ד^^׳תיבפרס^0פ^ □,*רוע׳עפ



 ׳ □יקבו* יפמ ז יע דסי/ ׳ סיקי־חעיב דדח סוחזד
 " סיקקו תורות רחיץ׳ □ךלמץדא תיסזב

 ־ ץדע׳ות ^דרעל ןבבי

 ׳ ד\עילועןד וע׳ר־הגב ןפגמ
 " ז3*י*זתייעמד יננק *י ןכבו

 ׳ זדב^ סי^^׳ ופדדתיזע?!יןד לך יד,|^
 דדמ^־^׳ םיתב יתקתמג "'-־י- —
 דיתדע׳ שמר חתמ סדט ז3ךאןדבחד׳0^7וע
 !תל״׳־־רי/ח ׳ ובתדאבכד ׳ 03 ןיכת סדתבז ׳ דב
 ד?ז$* ,לסתבתקח^מ ׳ וברב לעתע״יעע^קכ
 *"ר/ת^ז וברעב ץיא יבקמילעידזחל:ופךעכ
 ׳ סזי ס*י !ידזאו;ןודא ׳ ןדמא

 • , ״ סייק חז סע ׳ סעאז א ךס םע

 יתמדק ׳ סינומדק סרזכב זאמ וילעפמ םדק
 . ■ ׳ זאמ דומע יתיד▼ - סוד ידומע םדק ־ ןאמ
 ןבלי םדןל ׳ זאמ ידוסי ח:ח

 יתייח־־ -וחלו זעת תעקבו ־ זאמ קע יתי/ד• חו;3
 יתייח י סוחתקגב^יעךש־תו תחךכי דאמ דמ
 ־זכי/חינאו^ח׳ ח דע;לב □ךק ־ ץעמ חדובמ



 יי י׳ 1 יי .
 ^מיכ׳ד^׳תח^ חריזצ ׳ו^ו^׳ימ !וילסכ סזיע7*

 *■■\^ד3 ן^^מ■ן^^^פ^ד^.דוקח^

 ,.:זידנ^ה* ש׳^דס זייך*? יימ׳ ו£*3דפחד7! *־ימי
 ח ש׳#ימ דגטסיב סי55 יפיטכ ׳ ו^נסיר׳ ^זסב

 • ו^^-י^ל ^כ7 סנו
 ־ ז־־דעכ^ סייגמ ׳ ץד§* ימומקע ׳ ץד^ ;• ךדןלמ
 ׳ ץר^מ^!שלי' ^ה0ר??רב׳ ץ,>^?זמךןי
 ׳* * ~~' \ *״״ ׳ *• י י י ('׳* י ־-׳ ״ | ד; 1^ריב^׳ \יי־דע?;י 1 ו:;17זכ?^' ס־־ךי"^'־יעיי ו^׳סמ
 <ךך*•;;׳/יויז׳•^^* ?׳$**>׳ י^.^ד^סו£?ל *ו^׳יןג* *ך7״זי1־?
 י־״״גש — י*. ג:, י'׳״ ז -״-׳״. •- ־■ ; י .--ו- 'י י- ׳

 1 "*ע*ן . >
 ;ן״־*דן•♦ ידנעל■ חמדק ץד1^ןג;׳ץדג0'>יי סש׳ד
 ־ *,"דש׳" ׳ ץ׳י^י^וגלרל ס״״*ז~ דרמ :רל?מךדך17

 *י^ז£3מל ט**ז י ץ׳־י?•■י״נ&מ־ך ומףךג*חנ^ןר(ר1

 ■ ; . ן יי ^*ר^? /־;.׳"י׳מם
 ;י׳ דדימי&^ד^ץ׳ד^ד לזמי׳גדח "יו?ג1מס ׳ןימונה

 ־ . ■.־״■ז ־ 0!;דת יג&ל? דוס׳1* ?״׳**>* ׳ וס׳1■* ״ <^ו1נ

 ,׳״׳ 1י^בדמ׳יתל^0ז?־ית •. ״;•;־•״־־•..״■■׳>• מ.0>ךי
 * ליל״״רלך

 ל!ר

 י* ל,;* י >•,׳•^״ י ידללי י *ךגכ׳ ;ונמ ., . ..ו^ג
 קז״׳״יז 0;ד < ♦* ׳ית^ד^יזכ^^'ס0" דד

; 



 ׳ ׳ "^ילהתנ עוומדהתב חעא סיניגהבו ׳ יתרקגג
 תוממ יגךעס היהו * סיס י דבכנ ,תסינכמ ןדאכו

 ־ הורך$3 ץאב!׳ זעמ ך^וס ירחנ ,תורהנ ןיאמ־ סימ
 ׳ םיס^סיךנ׳כ יתייה סימ ןיאבו ׳ סימ םייח ירוקמ
 ׳ סימ ה.1(למ ץןס־ן ׳ סימ עבמ ידאב תרדאב ןיאבו

 ׳ ׳ םימ הרקממ תיזח^ד ׳ £י הרקמ
 ׳ןעובמ ןבסלדעתויוז/ועבטוה סירה סרזגג
 ׳ ■יעךזווזמיב'ך יררה'ועקתנ יב^ארו׳תי ידרח

 יב׳ סמזאמכו םלבב ךעיתיתגיב׳ ךת ׳־׳דרה
 ׳ זע׳מךשע יב םדוסי ירקחמו ההבג תיבעות׳ ועדונו

 ס^״מב ה!ך1 תח דהלו ךעזעדמ יג״ל? ךעדוז יסו
 ץ "רא והי^בתמ■׳ ןעבוביח הסד?5 המ^דעו׳-רעדכי
 . , ג;*3טזה חמ־־ז&יזו

 . . + / -*- ־ - • ־ ך ך ^

 י !מ7הת?׳םל1ת תזע:;ימ ! ןקהי ;הללזח תועבג סעלל

 . ־ חעכ63'ך4ל׳הינן<'הנ^^דה׳ורתגג
 ׳5ת^י ׳י׳כת הןץבס 1־ •־ידימכ תוממ ׳ יעידלוה

 *־״ תוממ ־ר$■ בע י-.־ ■ןיך ;:-׳■ המ :ןל הממדחידסלי
 % ז־ יבי % 1 עד .׳ לוע תיע נ ע ״ •ו י ןחמדק מ7?ע



 רמומ ץיאס רו3מ תוצוחל ץרא ח%ע דע•
 אר*?׳*? ׳ תת -וחו ץרא דחו/ת חדיז ימ31:י תמתח
 ק :י 7::• יקיזדמ תוצוחוץרא־וחוצרח׳יךיבט
 י״לתש^ת^צ־וח ץ ח לא ן׳ךאח קיחמו ץראח
 ץרא ץכ איחת יפכ תועיחו ץרא תיתומכ ליא

 תובוחל
 1י 1 " .
 ו־־׳מע ׳ ׳^אדמ רצי *רוזעי׳א דיעי 7כת תידפע׳ ו^אדל

 תז־״ד> / ץ ת\ץד לבת יץועמ קיעח טממ 7בת !. י י ״;־ ת־־ ־־ יי ־-■ י י ־ 1
 ־־"־י7:־/וןי/יפ7 03?.רס ׳ ס^חחמידתכ־^גח

~ 

 :יל:/־*;1 ז-מו׳סו י 1לבתל סשיר^ז ז ז■ ־ ז^לח:

 / ־ תל ךד^וד ימימבו *דגת תויפנץ
 ירי . '״־ . ״״ לדח חורפ! " שאד : * יח אזה%

 יי־"־׳ץ־ית/ לח*0" באסיות ־צמזפ> לנ־׳כידב
 ו^־ל׳עתשתפ □ךת ל־ינ/ קודכ ־יגחתמ □חמ רתי•

 סחפטטךסץמיכ ינזכס
 £ ;;•־ךמ;י12מי;;בי יגנפח !תםמח סרת תיזב
 זייע־ ?מ '.־•י׳*!;, ל-על• י4ע:*ק 1ית11/כצאב סעכו?

 .ל" ־,־־ — ־ !־־•־ ־•״־״יי ־*־. ■־־ ו'־־־ ־־
 '? 7 ■ל-יי ר י 71!י רד:.* רתןע<דךילו•

 ■ •■ י •*ררמא

* 1. 

 ס

 ס



 ::;יך ■■■ סזוזת ך-33:1 י ״.1!״״ זק?תי׳3

 0 ?ך!* 1קךג ׳ ״״־׳* 'י •:י 33ח

 :י ;י ;;ו3דך *די י ןחד'? וקח.>י 11דחה ;;י;-■*■׳

* 

 - • ז %*?**'( י.> •ע^■־ ן ־׳י3 " *3*4**■'י*#*** •־*■** ־ *■*ן#*.""* ?•***״> 1 ז> ^*י־י :י £מי1 :■ ׳י׳. 1,;'!"'ל׳ *>%׳**% # **•■' ■״* •<*די^ יי״$

 ♦•: י*#•*1* <-#׳•.♦84* •*>')?+ ♦£>>;%״•¥ *י״| '**׳$•**7* ?ך
 7.^:3 3•., >:3■' ' ■:־ ■■•% 3>■ ■י '>/ ^ *>ז>+• • '• ■|..^:^ץ!ד•;• •>'•• ,

 ׳ ?£~״-־י^;::ד '^סם0״|י13?5• ־" 3":יי :׳ 3
 ו^^׳יי־י ;הדעונ־י׳ ינ7ם>3ני ידךדדג -"'•׳•**יל;*

 ׳ ךר^-דע■ ית״3-ןזיעל,׳סןד'^:. ן:;3 ;:ר;:י■:״־ :.:גומ

 ,/״ *■31; ידמרז־ד^ ע״מקכ

 ׳112׳.׳ד * ז־י׳ד;;־ ז 3
 ן־^׳נ־ ד*;עי3% *ןד״י-״י־ ן','ךב ן*׳*?•־ 1*י׳■:.

 >מ לשך4£*~• :ד.?^הו3מ־'מ^'ך י % י; 111 *י''"
 !וס ............_**.*•% ׳: "■■■׳•־ " ■ ־״׳—ןיי " י .י~ י

 1יי
 ><*. ,*,*'ס .*י. * ״, 1 4. *•**$.* 4,*-י* ״>,%"?.' * ־ ״ו"'־* •־ ;" . '-־:־

 י י־. •-* *47. י '׳׳׳'״*■ * ׳5׳ ד 4־.'׳ ׳' ״״ י-
 |^!ו|| - ■׳0י£3י£.;■' ■: ׳■;■■■.■
 ן;^׳,3חו״'^3־זזומ

 ג1ץךנם^מ:'■.' יי
 ׳ ן|ל1ו1 ןיי״ל׳'׳:׳יי^■יג׳יגי ׳:3'יי.!/ ־:,״״'37 ״׳:.:'. י

 יי י

 *׳ז03י;ד3.״ו ■ ' י;:' '?'־'■
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